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RESUMO

Doodle é um desenho que é feito sem destino específico e acontece enquanto se
está concentrado em outra ação, como falar ao telefone, por exemplo. Enquanto é
feito, não é avaliado ou criticado. Artistas visuais utilizam os doodles como um
berçário das formas e pontos de partida para grandes ideias. Quando elabora-se
doodles, estamos mais receptivos a revelar imagens do inconsciente ou do
inconsciente coletivo. Assim, analisar um doodle nos permite encontrar símbolos,
que poderão facilitar um processo arteterapêutico. Este estudo apresenta a
produção de cinco mulheres que iniciaram o registro de seus “rabiscos” e ampliaram
símbolos neles contidos. Elas utilizaram outras linguagens expressivas para o
desenvolvimento dos conteúdos dos doodles, que neste caso, passaram a ser
chamados de rabiscos terapêuticos. Assim, busca-se nesta monografia averiguar
como pode acontecer esse diálogo entre os rabiscos terapêuticos e a Arteterapia.

Palavras-chave: arteterapia – doodles – rabiscos terapêuticos – criatividade –
inconsciente.

ABSTRACT

Doodle is a drawing done without a specific destination and it happens while a
person is focused on another action, like speaking on the phone, for example.
Meanwhile, it is not assessed or criticized. Visual Artists use doodles as a nursery of
forms and starting points for great ideas. When doodles are elaborated, we are more
receptive to reveal images of the unconscious or the collective unconscious. So,
analyzing a doodle allows us to find symbols, which may facilitate the art-therapy
process. This study presents a production of five women who initiated recording their
“scribbles” and enhanced the symbols contained in them. These women used other
expressive languages in order to develop the content of the doodles, which, in this
case, were called therapeutic scribbles. Therefore, this paper aims to investigate how
this dialogue between therapeutic scribbles and Art Therapy may take place.

Key-words: art therapy – doodles – therapeutic scribbles – creativity – unconscious.
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APRESENTAÇÃO

Quando criança, eu adorava fazer pequenas ilustrações nos livros que não
possuíam imagens. Criava cartões de aniversário e Natal para toda a família, além
de bichinhos de massinha. Falava que, quando crescesse, ia ser ilustradora de livros
infantis. Minha mãe, sendo professora de música, trabalhava muito com as
interdisciplinaridades da Arte. Ela também nos presenteava, minha irmã e eu, com
belos livros infantis e histórias em quadrinho, que com certeza influenciaram-me a
escolha. Minha mãe sempre montou as festas de aniversário em casa e nos
convidava a fazer parte do trabalho artístico, assim, estimulava-me, com diversos
materiais artísticos, a produzir, também, minhas próprias obras. Fiz vários pequenos
livros quando criança.
À medida que eu crescia, continuei sendo estimulada a desenvolver meu lado
artístico sem preconceitos ou desacordos. Inclusive, na escolha da profissão, não
poderia ser diferente. Escolhi cursar Artes Cênicas / Cenografia por também adorar
o Teatro e pelo curso estar inserido na Escola de Belas Artes da UFRJ, onde já
almejava estudar. Durante a graduação, cursei disciplinas ligadas ao desenho
artístico que me fascinavam. Resolvi fazer também, em paralelo, o Curso de
Indumentária. E, ao fim de cinco anos, concluí a minha formação em Cenografia e
em Indumentária.
Após trabalhar cinco anos com o Teatro carioca, precisei afastar-me um
pouco, e refletir sobre o meu futuro. Foi quando decidi então fazer o Mestrado em
Criação Artística Contemporânea da Universidade de Aveiro, Portugal, onde pude
vivenciar ateliês de criação exatamente como havia imaginado. Já havia procurado a
Clínica Pomar para fazer a Pós-Graduação em Arteterapia, mas, quando fui aceita
no Mestrado, tive que optar e acabei indo para Portugal.
Ao retornar para o Rio de Janeiro, percebi o quanto havia crescido nesses
três anos em que fiquei fora do país. Não só como profissional, após participar das
ilustrações de um livro; de guiar exposições sobre arte contemporânea; e por
trabalhar em outros palcos teatrais, mas também e principalmente, cresci muito
como pessoa. Foi então que abri a caixa de correio e lá estava a carta da Pomar.
Não pensei duas vezes e fui logo me matriculando, pois já sabia que o grande objeto
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de estudo do Arteterapeuta é a imagem, além de manter ativa a criatividade, iniciei
os estudos no Curso de Pós-Graduação da Pomar.
Paralelamente, prestei concurso para ser professora substituta na EBA
(UFRJ) e assumi o cargo de professora de Desenho Artístico I e II e, posteriormente,
com a renovação do contrato, lecionei as disciplinas de Desenho Artístico III e
Criação da Forma I. Nesse retorno à Universidade, mas agora com um novo olhar
de pesquisadora da imagem, tanto pelo Mestrado, quanto pela Pós que iniciara,
desenvolvi uma contínua jornada em busca dos processos criativos dos alunos.
No último ano em que estive como professora (2014), pude ter a grande
oportunidade de dividir turma com a renomada ilustradora de livros infantis, e
também professora da EBA, Graça Lima. Ela apresentou-me detalhadamente esse
universo da ilustração, além de apresentar-me seus métodos de estimular a
criatividade dos alunos, futuros artistas. Um dos exemplos, e o qual me chamou
mais atenção, foi o emprego de um bloquinho de doodles1.
Os alunos andavam em suas rotinas com um bloquinho ou caderninho para
fazer doodles (vale lembrar que ao mesmo tempo andavam com seus sketchBooks2,
pois é mais completo para um artista e serve como um treino diariamente de
técnicas e formas de registrar ideias). O bloquinho de doodles, portanto, era só para
gerar ideias. Graça Lima, toda semana, os avaliava e direcionava uma forma ou
imagem que havia surgido para que elaborassem e utilizassem em seus projetos
acadêmicos e pessoais, que demandam muita criatividade.
Após esse achado, iniciei o meu próprio caderninho de doodles. Atualmente
encontro-me no quinto caderno. Por constatar que as imagens que surgem fazem
uma ponte com o inconsciente, tratei de levá-los para minha Arteterapeuta avaliar.
Imediatamente, ela constatou figuras e repetições que não havia nem sequer
reparado. Daí fomos juntas explorando mais até onde esses doodles poderiam
contribuir para o meu processo de individuação. Acredito que essa experiência
possa funcionar em outros processos terapêuticos e procurarei demonstrar como
1

Doodle é um desenho que fazemos sem destino específico, e o deixamos sair quando estamos
concentrados em outra ação, como falar ao telefone, por exemplo. Enquanto o fazemos não o
avaliamos ou criticamos.
2
Traduzindo a palavra ao pé da letra, nada mais é do que um livro de esboço. Porém, ele é muito
mais do que um simples livro. Muitos artistas o tratam como instrumento de trabalho, pois registra os
pensamentos, sentimentos, reflexões, paisagens, criações, inspirações e até mesmo imagens do
inconsciente.
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esses “caderninhos” influenciaram, e contribuíram para o meu próprio processo
arteterapêutico.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um
documento que procurasse mostrar como os doodles podem ser aplicados em
Arteterapia e o que causou o uso dessa estratégia em um processo arteterapêutico.
O estudo foi dividido em cinco etapas. Na primeira, levantou-se o material
teórico pertinente a essa pesquisa com o intuito de mapear e discutir, aprofundando
o foco dessa pesquisa, que era justamente fazer um recorte de como aplicar um tipo
específico de desenho – os doodles – em um processo terapêutico.
A segunda etapa destinou-se à leitura pormenorizada do referencial teórico
previamente selecionado, assim como à analise de documentos pertinentes à
pesquisa. Essa leitura, em alguns momentos, levou a busca de novos referenciais,
aumentando o número de leituras anteriormente previstas, além de experimentos
essenciais para que se avaliasse na prática, o uso dessa ferramenta em Arteterapia.
A terceira etapa constituiu-se na análise dos dados coletados, tanto na
bibliografia quanto na documentação, com o objetivo de compreender, esclarecer,
validar ou refutar os objetivos iniciais do estudo. Essa etapa foi a que maior tempo
despendeu da pesquisadora, tendo em vista o entrecruzamento de dados que
tornou-se obrigatório para um melhor entendimento do fenômeno em análise.
A quarta etapa procurou demonstrar através de mais exemplos como os
doodles podem ser aplicados em um processo arteterapêutico. Foi formado um
grupo com cinco mulheres que fizeram doodles por um período determinado de
tempo e foram direcionadas para diferentes amplificações de seus rabiscos.
Finalmente, a última etapa tratou de reunir todos os conteúdos antes
mencionados para evidenciar aqueles de maior importância para atender ao
questionamento da pesquisa.
Para isso, no capítulo I serão apresentados, um breve histórico do que é
Arteterapia e alguns de seus conceitos básicos. Será destacado também o uso do
desenho em Arteterapia e de como se dá o estudo dos símbolos no processo
arteterapêutico.
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A seguir, o capítulo II abrangerá significados e definições para a palavra
doodle e o verbo to doodle, além de demonstrar como já veem sendo utilizados para
auxiliarem os processos criativos. Fechando o capítulo, fala-se um pouco de como
os doodles foram nomeados como rabiscos terapêuticos.
O capítulo III trata justamente sobre esses rabiscos terapêuticos: Como os
símbolos podem ser identificados nos rabiscos; e como ocorrem as amplificações
dos símbolos, seja através da inserção da cor, do agrupamento de formas repetidas
ou até transformando o rabisco em um objeto tridimensional.
Por último, no capítulo IV, são abordados os cadernos de doodles elaborados
por um grupo de cinco mulheres formado especialmente para esta pesquisa. São
mostrados exemplos de como escolher o doodles para serem amplificados,
mostrando um pouco desse percurso simbólico de cada uma delas. Finalizando, são
incluídos relatos pessoais das participantes.
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CAPÍTULO I
ARTETERAPIA
Imagem 1 – Sem título (ilustração criada a partir de três doodles)

Acervo pessoal da autora

1.1

O QUE É ARTETERAPIA?

Definir o que é Arteterapia não é tão simples, pois seus significados são muito
diversificados. Segundo Philippini (2013, p.11), existem várias formas de descrever o
que é Arteterapia, sendo uma delas, “considerá-la como um processo terapêutico,
que ocorre por meio da utilização de modalidades expressivas diversas”. Através
dessas linguagens expressivas, são geradas imagens que concretizam produções
simbólicas. Estas variam em suas formas, cores, texturas, volumes, plasticidades,
entre outros aspectos. A partir dessas imagens produzidas são identificados
símbolos e conteúdos que, com a ajuda do arteterapeuta, vão sendo trabalhados
para o bem de quem os fez.
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Ampliando a abordagem do que pode ser Arteterapia, segue a definição da
AATA (Associação Americana de Arteterapia):
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças,
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor
com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer
artístico. (AATA, 2003)

A Arteterapia é uma prática que visa proporcionar o bem estar e a autonomia
do indivíduo. Cada processo é único e Flurth diz que “um terapeuta precisa estar
alerta ao fluxo de energia proveniente do inconsciente do paciente”. (2013, p.34).
Com a atenção adequada, o arteterapeuta identifica facilmente o que é habitual ou
não do seu paciente. “Ângela Philippini utiliza a abordagem junguiana como
referencial teórico e nos mostra que o processo arteterapêutico é um trajeto
marcado por símbolos que assinalam e informam sobre estágios da jornada de
individuação de cada um.” (DINIZ, 2009, p.09). Ao se deparar com um símbolo, o
arteterapeuta identifica o que é preciso cuidar e ser trabalhado, naquele processo de
individuação3.
Então, uma das características da Arteterapia é resgatar e trazer à tona,
símbolos e conteúdos adormecidos, ou que simplesmente estão na camada mais
profunda do inconsciente. Ao emergirem para a consciência, e de uma forma mais
branda, os conteúdos passam a contribuir para a transformação deste Ser, por
possibilitar seu convívio com seus sentimentos e questionamentos, que agora
passam a ser visíveis.
O processo arteterapêutico permite que simbolicamente e de forma perene,
através das atividades expressivas diversas, sejam retratadas com precisão
as sutis transformações que marcam o desenrolar da existência,
documentando seus contínuos movimentos do vir a ser, que se configuram
e materializam conflitos e afetos.” (PHILIPPINI, 2013, p.14)

Sendo assim, a Arteterapia pode ser vista como um processo terapêutico que
utiliza diferentes modalidades expressivas e que, através dessas práticas podem
emergir símbolos e conteúdos que até então estariam no inconsciente apenas.
3

“O pilar de sustentação de toda a nossa busca, Jung denominou individuação, termo que significa
tornar-se um ‘indivíduo’, aquele que não se divide. Implica tornar-se si-mesmo, ou seja, aquilo que
de fato somos”. (GRINBERG, 2003, p. 176).
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Dentre essas modalidades expressivas utilizadas em um processo terapêutico desse
gênero, destacam-se: a pintura; a modelagem; a costura e bordados; a colagem; o
desenho; entre muitas outras. Aqui será destacado o desenho, já que esta é a
prática artística utilizada para se fazer doodles.
1.2 O DESENHO EM ARTETERAPIA
Imagem 2 – Sentimental

Acervo pessoal da autora

A Arteterapia utiliza diferentes modalidades expressivas, mas neste estudo
serão detalhados seus aspectos relativos ao desenho. O desenho é encarado pelas
crianças como algo prazeroso e divertido, já os adultos, em sua maioria, o veem
como uma impossibilidade. Adultos tendem a apresentar bloqueios criativos quando
lhes é solicitado que desenhem. Pode-se supor que isso deve-se ao fato de que
quando as pessoas passam a desenvolver outras formas de comunicação, como a
escrita, são formatadas pela sociedade e por suas perspectivas, a não
comunicarem-se mais através da linguagem não verbal. Quanto a isso, Edwards diz
que “desenhar é uma habilidade que pode ser aprendida por qualquer pessoa
normal com visão e coordenação motora medianas.” (2000, p. 29)
Segundo Rabello, o desenho é “uma maneira de contar coisas por meio de
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formas, linhas e cores” (2014, p.11), e pode ocorrer em qualquer lugar desde que
haja uma pessoa querendo contar alguma coisa e um suporte, que pode ser, por
exemplo, um papel, onde ela possa registrar essa história. Na Arte pré-histórica,
desenhos e marcas feitas nas paredes e tetos de cavernas, comunicam até hoje
como viviam, caçavam e até se sentiam os homens pré-históricos. As mais
conhecidas são as cavernas de Lacoux (França) e Altamira (Espanha).
Pensar e memorizar imagens são ações cognitivas semelhantes ao ato de
desenhar, então explica-se porque ensinamos e estimulamos as crianças ao
desenho, pois a atividade lúdica se justifica pelo treino e ensinamento nela
contida: as crianças ao desenhar exercitam e se familiarizam – mesmo que
inconscientemente – com os objetos à sua volta. (RODRIGUES, 2013,
p.106)

Atualmente, fora do contexto artístico, o desenho é uma linguagem que
permeia mais o universo infantil. Edward afirma que “por volta dos quatro ou dos
cinco anos, as crianças utilizam os desenhos para contar histórias ou resolver
problemas” (EDWARDS, 2000, p. 92) e que fazem “pequenos ou grosseiros ajustes
das formas básicas para exprimirem o significado que lhes pretendem dar”. (Ibidem,
p.92). Portanto, o desenho como forma de comunicação é natural do ser humano.
O desenho dentro da Arteterapia não tem função diferente. Ele é um veículo
de comunicação e ainda “conta a história, configura o símbolo e facilita a
compreensão no nível da consciência.” (PHILIPPINI, 2009, p.51). O desenho traz à
tona, ou seja, à consciência, o que inicialmente encontrava-se no inconsciente.
Existe uma relação entre os dois mundos: o interno e o externo, tanto na
criança, como nos adultos, sendo que podemos perceber o quanto o mundo
inconsciente e o consciente afetam um ao outro, e esta relação poderá ser
expressa por meio dos desenhos. Isso porque a linha que separa o
consciente do inconsciente é muito tênue. (RABELLO, 2014, p.30)

Muitos artistas e criadores utilizam cada vez mais o desenho como forma para
pensar e desenvolverem seus projetos artísticos e ao desenhar com frequência,
aprimora-se a técnica, mas em Arteterapia, o foco não é a técnica, a estética ou a
beleza do desenho, e sim seus conteúdos simbólicos. Assim, interessa e auxilia no
processo arteterapêutico, a busca da compreensão do que o desenho comunica ou
quer apenas comunicar.
Para falar do uso do desenho em Arteterapia, Furth compara a análise de
desenhos com a análise dos sonhos. Ele diz que “existe um inconsciente e que os
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desenhos originam-se no mesmo lugar em que se originam os sonhos.” (FURTH,
2004, p.49) e também diz que analisar um desenho é muito semelhante ao analisar
um sonho e que eles também revelam como o indivíduo se encontra.
Uma análise sistemática dos desenhos, muito semelhante à análise dos
sonhos, pode promover uma maior compreensão e consciência a respeito
dessas mensagens do inconsciente [...] as fantasias e imaginações do
estado do consciente, assim como são expressas nos desenhos, revelam o
estado em que se encontram as várias partes da personalidade total de um
indivíduo, sua mente e seu corpo. (FURTH, 2004, p.48)

Existem várias formas de lidar com o desenho em prol de um processo
terapêutico. Philippini cita como uma delas a sugestão de B.Aleen, que é desenhar
“linhas alegres, linhas raivosas, linhas tristes e linhas com outras qualificações,
tantas quantas sejam possíveis imaginar.” (PHILIPPINI, 2009, p.48). Desse modo
temos traçados um pouco direcionados, mas que dizem muito sobre a atividade do
indivíduo em questão. Assim como na caligrafia, cada Ser é único ao marcar um
papel ou outra superfície similar, quando projeta em seus traços sentimentos e
sensações, como raiva, medo, alegria, etc, e os aspectos visuais desse rabisco
poderão sofrer muitas modificações. Nenhum traço raivoso, por exemplo, de uma
determinada pessoa, será igual ao de outra. Muitas vezes, até os traçados de uma
mesma pessoa tendem a mudar de acordo com as interferências externas e também
as internas, referentes ao momento específico em que vai desenhar.
Além do estilo de traçado, ou força que foi empregada para se riscar certo
desenho, é importante avaliar outros itens nos desenhos, que podem contribuir para
o processo terapêutico. Furth cita alguns itens como: a quantidade de algum
elemento que se repete no desenho; a distribuição dos elementos gráficos sobre o
suporte; as cores; os tamanhos de uma figura em relação a outras. Mas vale
ressaltar que não se deve interpretar o desenho alheio. Pode-se pedir ao autor que
fale sobre seu próprio desenho, se assim o quiser, ou até perguntar o que ali está
desenhado, mas não julgar ou nomear situações, mesmo que considere que sejam
as mais evidentes possíveis. Isto deve-se ao fato de que ao relatar o que é nítido
para seus olhos, estará fechando uma ideia e um caminho a seguir. O próprio
desenho aponta para onde é preciso ir e revela o que a pessoa que desenhou
precisa ver ou articular na fala. O desenho conta a história sozinho, a fala vem
contribuir e revelar esta história para quem está “de fora” do desenho.
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Furth fala da importância de preservar os conteúdos de cada desenho. Ele dá
o exemplo de pacientes, em um hospital, que são influenciados a desenhar tais
imagens ou têm os desenhos julgados e avaliados em detalhes por seus parentes
ou equipe de profissionais, enfermeiros e médicos, que os acompanham. Ele sugere
que nesse caso a melhor saída é oferecer para os “interpretadores de desenhos”,
uma folha e lápis para que também sejam convidados a desenhar. Segundo Furth,
alguns somem após este convite, outros acabam desenhando, mas em ambas as
situações, compreendem e param de interpretar ou influenciar os desenhos alheios.
Portanto, ao desenhar conta-se uma história, é uma narrativa que talvez por
palavras não seria fácil transmitir ou até mesmo compreender. O desenho vem como
uma linguagem não verbal para expressar aspectos reprimidos pelo lado racional (o
da fala e o do pensar, consciente). Ao desenhar utiliza-se o lado diretito do cérebro e
este é o lado da emoção, da criatividade e muitos até dizem ser o lado do coração.
Edwards cita definições do cientista e neurocirurgião Richard Bergland:
Você tem dois “cérebros”: um esquerdo e um direito. Os estudiosos do
cérebro atualmente sabem que o cérebro esquerdo é o verbal e racional; ele
pensa em série e reduz o raciocínio a números, letras e palavras... O seu
cérebro direito é não-verbal e intuitivo; ele pensa em padrões, ou imagens,
compostas de “coisas inteiras”, e não compreende reduções, sejam
números, letras ou palavras. (EDWARDS 2000, p. 20)

Visto que é com o lado direito que se produz imagens compostas de “coisas
inteiras”, supõem-se que os desenhos, provenientes deste lado do cérebro,
representam e contam de uma forma mais completa o que precisa ou quer ser
comunicado ao mundo externo. Além disso, o visual abrange muito mais leitores
sem excluir os analfabetos, no caso da escrita, por exemplo. Dondis relembra que
“para os analfabetos, a linguagem falada, a imagem e o símbolo continuam sendo os
principais meios de comunicação e, dentre eles, só o visual pode ser mantido em
qualquer circunstância prática”. (DONDIS 2007, p. 184-185)
A proposta desta pesquisa é justamente contribuir para a compreensão do
uso do desenho em Arteterapia, mas especificamente através do uso de doodles,
que podem apontar de uma forma mais fluida símbolos que podem contribuir em um
processo arteterapêutico.
1.3 SÍMBOLOS NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO
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Imagem 3 – Mapa espremedor (criado a partir de um doodle)

Acervo pessoal da autora
Um indivíduo encontra sua descrição mais profunda no símbolo...
Este não apenas descreve um ser individual, sua ontologia pessoal,
mas o move na direção energética de sua elaboração. Encontramos
nosso símbolo a partir de nosso mundo, e ele se torna o sinal
“secreto” de cada um, nossa personalidade simbólica.
Arthur Burton

Philippini fala que “em Arteterapia com abordagem junguiana, o caminho será
fornecer suportes materiais adequados para que a energia psíquica plasme
símbolos em criações diversas.” (PHILIPPINI, 2009, p.15) A importância dos
símbolos em Arteterapia é grande, pois são eles que auxiliam o caminho para a
individuação. “Um símbolo

do

inconsciente

sempre

age

ou

de

maneira

compensatória ou complementar em relação ao estado consciente da psique em um
dado momento da vida” (FURTH, 2004, p.41). Quando o símbolo é compensatório,
através de um sonho ou fantasia, e até mesmo através de um desenho, ele
expressa a área que está esquecida, sem atenção. Muitas vezes, é esta área
“esquecida” a que mais precisa ser vista. O valor do símbolo é uma vez mais
ressaltado por Philippini, quando afirma que:
Em Arteterapia o trajeto é marcado por símbolos particulares que assinalam,
informam e definem sobre os estágios da jornada de individuação de cada
um. Este caminho único, compreende as transições e transformações em
direção a tornar-se um “in” – divíduo, aquele que não se divide face às
pressões externas e que assim procura viver plenamente, integrando
possibilidades e talentos, às feridas e faltas psíquicas. (2013, p.14)
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Os símbolos são plasmados através dos diferentes materiais expressivos.
Assim, torna-se visível o que antes não era. Sobre o aparecimento de símbolos
através da Arte, deve-se saber que a técnica da modalidade artística funciona
apenas como um meio para se resgatar o Ser Criativo. Quando um símbolo é
produzido e passa a contribuir para um processo arteterapêutico, ele próprio, por
estar vinculado ao inconsciente, vai sugerir novas modalidades plásticas para que se
desenvolva o conteúdo que a partir dele será desvendado. Assim, pode-se dizer que
um símbolo é um ponto de partida para estimular e gerar mais imagens referentes
ao processo em que ele está inserido.
Cada vez que um símbolo é produzido no processo terapêutico, seus
significados inconscientes demandam propostas de atividades criativas para
desvelá-los. O percurso e os caminhos criativos em torno de uma imagem,
em busca de seus significados ocultos (circum-ambular), requerem a
combinação de atenção global e da possibilidade de utilizar múltiplas
modalidades expressivas, reconhecendo suas indicações terapêuticas.
(PHILIPPINI, 2013, P.17).

Portanto, o surgimento de um símbolo é só o começo para desvendar algo
relevante em um processo terapêutico. A partir do conhecimento dele, deve-se
continuar desenvolvendo seus conteúdos de acordo com as demandas de seu fluxo
criador. “Ao se gastar um pouco de tempo com o símbolo, investe-se energia em seu
fluxo. Desenhá-lo, escrever sobre ele num diário, ou trazer suas associações e
amplificações para a consciência são meios de se atingir esse objetivo.” (FURTH,
2004, p.47).
Ao investir mais energia no fluxo criador de um símbolo, faz-se a amplificação
do mesmo. “O processo de amplificação simbólica bem desenvolvido integra
linguagens plásticas e materiais expressivos diversos.” (PHILIPPINI, 2009, p.17).
Através de outras linguagens plásticas e também de novos materiais expressivos,
que se ampliam as possibilidades de se compreender o significado de um símbolo, e
assim, dele tornar-se mais claro para a consciência.
A amplificação simbólica em Arteterapia tem como conceito: conjunto de
estratégias expressivas que facilitam a compreensão do significado de um
símbolo, permitido sua aproximação aos processos secundários de
elaboração (consciência), contribuindo para expansão da estruturação
emocional. Vai se utilizar de estratégias construídas através de atividades
que permitam uma elaboração pré-verbal através da transposição de
linguagens expressivas, buscando encontrar o canal mais facilitado para
cada indivíduo, e na pesquisa do material que oferece melhores condições
expressivas para configuração de um determinado símbolo. (PHILIPPINI,
2009, p.18)
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Cada pessoa possui um processo terapêutico único, assim como o processo
criativo, então, para cada situação será adequado o uso específico de um material
expressivo. Philippini fala em buscar o canal mais facilitado para cada indivíduo, e
pesquisar qual o material mais adequado para configurar-se um determinado
símbolo, mas isso não significa que será o material ou linguagem expressiva que a
pessoa possua mais habilidade e ou simpatia. Às vezes, é justo o contrário, o
desconhecido ou o desconfortável, que vai trazer mais evidente para a consciência
os significados de um símbolo. Por isso esta autora fala em oferecer “melhores
condições expressivas para configuração de um determinado símbolo” (2009, p.18)
Quando, por exemplo, pede-se para amplificar um símbolo utilizando uma
modalidade expressiva, que por não possuir o domínio técnico, o indivíduo passa
naturalmente a ter um desconforto, pode-se estar acentuando o seu contato com a
sombra4.

Mas,

isto

não

significa

que

obrigatoriamente,

sempre

que

for

desconfortável, estará fazendo o indivíduo entrar em contato com a sua sombra,
mas na maioria dos casos, por acentuar um desconforto, o contato com a sombra é
intensificado. Cabe ao arteterapeuta avaliar de acordo com o estágio em que o
processo de individuação encontra-se e para que direção o símbolo está apontando.
Além do conhecimento prévio de seu cliente, o arteterapeuta deve buscar
dentro do seu próprio processo as resoluções para auxiliar o direcionamento do
processo alheio, Furth diz que: “Antes de o terapeuta ser capaz de auxiliar um
paciente, de maneira eficaz, com a linguagem simbólica do inconsciente do
paciente, ele deve abrir as portas de seu próprio inconsciente e tornar-se íntimo de
seus conteúdos”. (2013, P.163) O processo terapêutico, por se tratar de uma prática,
beneficia-se do que antes é vivenciado pelo arteterapeuta, o que essencialmente
poderá contribuir para outros processos de individuação.
A proposta dessa pesquisa foi precisamente experimentar a utilização de
doodles em um processo arteterapêutico, para que através deles pudessem emergir
símbolos que auxiliassem o processo arteterapêutico. Após a pesquisa bibliográfica
inicial, o referido estudo foi aplicado a um grupo específico de arteterapeutas em
formação. Furth diz que “qualquer desenho possui um efeito catártico e essa catarse
permite que o símbolo mova a energia psíquica interna e dê início ao processo de
4

Sombra – “Arquétipo que representa o lado escuro, inferior e primitivo em todos nós, ainda não
desenvolvido. Inclui nossas características desagradáveis, o lado negativo, nossos defeitos e tudo
aquilo que desejamos esconder. Dela fazem parte também as qualidades da personalidade que,
por alguma razão, não puderam desenvolver-se”. (GRINBERG, 2003, P. 231)
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cura.” (FURTH, 2004, p.47) Assim, partiu-se da premissa que os doodles por serem
rabiscos apressados e desatentos e que também não deixam de ser desenhos,
mesmo que menos elaborados se forem analisados por um olhar artístico,
acadêmico ou simplesmente estético, também podem facilitar o encontro de
símbolos nos trabalhos produzidos em um processo terapêutico. Diniz afirma que:
[...] a Arteterapia pode fornecer suportes adequados para que a energia
psíquica torne os símbolos visíveis em criações diversas, favorecendo a
estruturação e a expansão da personalidade. O renascimento simbólico se
configura através da força curativa da arte onde a técnica não sobrepuja o
vivencial, mas funciona como um veículo de resgate do Ser Criativo, mais
fluido na expressão de sua subjetividade. (Prefácio, 2013, p.09)

Portanto, ao serem identificados através das diferentes modalidades
expressivas, os símbolos tendem a caminhar para uma ou mais amplificações
simbólicas. Estas contribuirão para o processo de individuação no qual foram
geradas e junto aos seus símbolos previamente identificados, devem ser
organizados e avaliados da forma mais coerente para que a consciência apreenda
seus conteúdos.
Como foi visto anteriormente em uma citação, Philippini fala sobre o processo
de Circum-ambular, o que nada mais é que este caso, quando trata-se de símbolos
e suas amplificações ao longo de um processo arteterapêutico. Precisa-se ordenar e
fazer as associações de suas aparições de acordo com suas necessidades
peculiares. Dessa forma, os conteúdos presentes serão mais bem compreendidos à
nível da consciência. Sobre essa compreensão ao fim de um ciclo ou processo,
Philippini afirma que:
Na finalização dos processos de amplificação, as atividades de
desdobramento de conteúdos simbólicos deverão ser completadas por
estratégias de globalização simbólica, facilitando a integração, e a síntese
do processo, através de atividades plásticas e expressivas que permitam a
conexão entre os símbolos trabalhados no processo arteterapêutico e sua
compreensão em nível da consciência. (2009, p.19)

Precisamente, neste estudo, buscou-se ativar o surgimento de novos
símbolos através de doodles simultaneamente ao desenvolvimento da compreensão
de processos de autoconhecimento já em andamento.
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CAPÍTULO II
DOODLES
Imagem 04 – Doodle F01

Acervo pessoal da autora
Se sabemos exatamente o que vamos fazer, para quê fazê-lo?
Pablo Picasso

2.1 DEFINIÇÕES PARA DOODLES
Doodle é uma palavra inglesa que ao longo dos séculos foi adquirindo cada
vez mais significados, mas quase sempre esta palavra esteve associada a algo ruim.
No séc.XVII doodle era sinônimo de ignorante ou tolo; no século XVIII, to doodle era
usado como o ato de ridicularizar alguém. No século XIX, essa palavra era usada
como sinônimo de um político corrupto. Mas a partir daí, o verbo to doodle agregou
outros significados como ser lento ou preguiçoso; perder tempo, ou vadiar; ou ainda,
fazer um trabalho aleatório sem planejamento ou algo com pouco valor e
importância. Existem muitas definições para o verbo to doodle ou simplesmente para

28

a palavra doodle, que em sua maioria, são significados desestimulantes. Há quem
diga, inclusive, que fazer doodle é sinônimo de fazer nada. Sendo esta última uma
das piores definições. Pois mais adiante será demonstrado o potencial dos doodles
e outros significados mais positivos. Embora a palavra doodle tenha muitas
definições, não existe nenhuma que seja considerada como a oficial.
No contexto deste estudo, uma definição mais adequada e atualizada para
doodle é que pode significar um rabisco descuidado, ou apressado. Mas a melhor
definição para o verbo “to doodle” é a apresentada por Sunni Brown, em uma
palestra para o TED5 (Março 2011 – Longbeach Califórnia). Ela diz que o verbo “to
doodle” significa: Fazer rabiscos ou marcas espontâneas para se ajudar a pensar.
Ela também fala sobre os benefícios de se fazer doodles, afirmando que enquanto
se faz doodles, apreende-se 29% a mais das informações verbais e, que também,
isto ajuda a manter o foco no que se ouve. Mas nos relembra que existe uma grande
estrutura cultural que é contra fazer doodles, como, por exemplo, os professores, os
chefes e outros que ocupam cargos hierárquicos superiores e condenam o ato de
rabiscar enquanto se ouve, ou simplesmente se pensa, pois eles alegam que ocorre
o oposto, dizem que se pode estar perdendo a atenção, ou o foco no assunto em
questão.
As pessoas, em sua maioria, já tiveram alguma experiência ligada aos
doodles. Muitas vezes se rabisca em “vão”, enquanto pensa-se sobre uma série de
coisas. Seja na mesa de bar, restaurante, ou consultório médico, o ser humano, ao
possuir uma folha de papel em branco e uma caneta ou lápis, fica instigado a
rabiscar. Mas como o ato de fazer rabiscos e marcas em um papel, e poderia assim
dizer, o ato de desenhar, não faz parte do aprendizado escolar, fazer doodles é visto
como supérfluo, sem sentido e incorreto. A sociedade só valoriza a escrita e os
rabiscos continuam sendo jogados fora, no lixo, sem se dar o valor ou importância
aos seus conteúdos.
Nossa cultura é intensamente focada na linguagem verbal, assim não é
valorizado e comentado o que os doodles têm para nos beneficiarem. Dondis afirma
que “o alfabetismo visual jamais poderá ser um sistema tão lógico e preciso quanto a
linguagem”. (2007, p.19) e relembra que “a evolução da linguagem começou com
imagens, avançou rumo aos pictogramas, cartuns auto-explicativos e unidades
5

TED Ideas worth spreading – Ciclo de palestras com temas variados. Vem acontecendo em várias
cidades. As palestras são divulgadas online. Ver o site oficial https://www.ted.com
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fonéticas, e chegou finalmente ao alfabeto”. Assim como era antes do surgimento da
linguagem verbal, pode-se ver o quanto uma imagem pode trazer à tona,
significados e comunicar algo. Ainda sobre a importância do alfabeto visual,
Ostrower fala que:
[...] a imagem se torna portadora de conteúdos através da configuração
espacial. Deveríamos poder chegar diante de um quadro e, ao olhá-lo,
apreender de pronto – assim como se distinguem as palavras ouvidas numa
frase – quais os principais elementos que foram elaborados pelo artista.
(2013, p. 107)

Então, os doodles também são formas de comunicação, por se tratarem de
imagens. Um rabisco descuidado, feito sem atenção, e sem destino e que também é
composto por conteúdos que poderão comunicar algo, se comporta como qualquer
outro tipo de desenho ou registro visual.
Outra característica vista, anteriormente, é que enquanto se faz doodles, temse aguçada a atenção ao que se ouve. Isto se deve ao fato de que o cérebro precisa
associar algo racional com algo visual, ou melhor, expressivo a todo tempo. Pôr em
prática os dois lados do cérebro simultaneamente, o direito e o esquerdo, é pô-lo em
funcionamento total, o que resulta em uma melhor compreensão e apreensão de
dados. Sobre isso, Brown afirma, na mesma palestra, que ao fazer um doodle
utilizam-se ao mesmo tempo as quatro maneiras operacionais (visão, audição,
coordenação motora e a escrita/leitura) e ela acrescenta que ainda poderá ser
associada ao mesmo tempo, a emoção. Portanto, para ela, fazer doodle é a maneira
mais completa de se desenvolver um pensamento e apreender um conteúdo.
Se a cultura ocidental tivesse preservado ou permitido o desenvolvimento e
estudo da linguagem visual em escolas, universidades, empresas e reuniões, os
doodles seriam utilizados por todos, de uma maneira consciente, já que é natural do
ser humano rabiscar, e auxiliaria muito mais pessoas em diversas situações, tanto
para fixarem conteúdos importantes, como também para desenvolver ideias e
organizar seus pensamentos de acordo com assuntos específicos.
Relatos de quem os fazem com frequência, em sua maioria, apontam que são
pessoas que iniciaram a prática na infância e agora na vida adulta, tornaram-se
pessoas mais criativas, ou estão vinculadas de alguma maneira com o meio
artístico. Rabello fala que “cada criança tem um traçado individual, traz em seus
desenhos sua realidade, traz seu traçado único e peculiar”. (2014, p. 54). Com a
linguagem visual, nota-se a mesma identidade motora que é falada apenas sendo
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ligada à escrita. As letras nada mais são do que formas, só que neste caso, ao
contrário do desenho livre, são formas pré-estabelecidas e moldadas que formam
alfabetos, como o alfabeto latino utilizado no Brasil.
Quando criança, cada ser humano passa por fases idênticas em relação à
evolução do rabiscar (desenhar). Por exemplo, Rabello afirma que “independente de
raça, localidade, posição social, por volta de dois anos, iniciam os movimentos
circulares, que vão atingir seu ápice aos três anos, aproximadamente”. (RABELLO,
2014, p.50) Ela lembra que é preciso “ter uma margem para o surgimento desta ou
daquela fase, assim como a sua duração”. (Ibdem, p. 51)
Rabello fala que o posicionar-se no mundo e a comunicação entre as pessoas
e com o mundo exterior, acontecem através do desenho, ainda na primeira infância,
e são considerados como rabiscos. Seguindo esta ideia, ela cita a visão de Mèredieu
(1974) sobre a evolução dos traçados infantis a fim de estabelecer uma forma de
comunicação com o mundo e com as outras pessoas:
Mèredieu (1974) amplia a visão sobre o desenvolvimento do
desenho infantil e afirma que, de traços contínuos, a criança passa a
realizar traçados descontínuos, começando a usar o desenho como uma
tentativa de comunicar-se com o mundo e com as pessoas, passando mais
tarde a representar um círculo com raios, denominado “boneco girino”,
sendo que vai com o tempo dando corpo a este boneco, a partir do
desenvolvimento e da noção que tem de seu esquema corporal. (RABELLO,
2014, P. 51)

A fase do “boneco girino” é só uma dentre muitas outras que fazem parte da
evolução do desenho infantil. Na infância, passa-se naturalmente pelas fases, pois é
dada à criança, a oportunidade de desenhar e rabiscar mais, mesmo que seja com
poucos recursos materiais, como utilizar um graveto para riscar a terra, ou o dedo
para limpar um caminho, como o que fica marcado em uma superfície com lama.
Muitas são as pessoas, que na fase adulta, continuam a riscar para registrar
percepções, pensamentos e emoções. Porém, estas não dão importância ao que é
produzido por elas em uma simples folha de papel. Nem sabem que conteúdos
simbólicos podem estar ali registrados, e acabam por atirar ao lixo seus preciosos
rabiscos. Mas o ato de rabiscar é preservado e segue em uso porque traz
satisfação, às vezes paz e tranquilidade, ou até é feito porque a pessoa sente uma
necessidade ou vontade inexplicável. Às vezes a vontade de fazer doodles é um
impulso involuntário da pessoa.
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Quem faz doodles não consegue mais parar de fazer porque torna-se uma
prática, ou melhor, um hábito que é redescoberto. Passa a ser essencial para a
comunicação interna da pessoa com o mundo externo. Às vezes, através de uma
simples linha sob o papel que se revela a intensidade, a direção e até mesmo a
emoção da pessoa naquele momento em que traçou o papel. A diferença entre fazer
uma linha com atenção voltada para ela, ou seja, intencionalmente, e fazer linhas ou
marcas sem precisar o movimento e não focar a atenção, como por exemplo, ao
ouvir e assimilar conteúdos em uma palestra, é que no segundo caso, o registro do
rabisco é mais fluido e pode-se até dizer, corajoso. Ocorre sem julgamentos ou
limitações racionais. Ao contrário, quando julga-se o traçado ao longo de um
desenho, limitam-se os conteúdos simbólicos que poderiam emergir através da
imagem que está sendo formada. Acaba-se por formatar conteúdos, mesmo que
ainda assim, comuniquem algo para o mundo externo, mas será algo mais
direcionado e limitado.
Quando Brown fala que os doodles estão ligados à emoção de quem o faz,
trata-se da mesma emoção descrita por Ostrower ao falar do leque expressivo da
linha6, esta última cita o exemplo de que nas obras de artistas expressionistas
abstratos

identifica-se

“movimentos

agitados,

excitados,

exaltados.

Quase

desvestem a linha de sua pouca corporeidade, fazendo-a configurar tempos sem
espaço, movimentos em expansão.” Sobre essa produção de imagens ligadas a
emoção, acrescenta que:
É verdade que tal movimentação exaltada, sem espaço físico equivalente,
não seria encontrada na natureza. Só poderia ocorrer dentro de nós
movimentos psíquicos na forma de emoções (aliás, a palavra EMOÇÃO é
bem visual, significa isso mesmo em termos de espaço: e = direcional,
lançando para fora; moção = movimento). (OSTROWER 2013, p. 107).

Quando ligados à emoção, os doodles poderiam funcionar como impressões
desses “movimentos psíquicos na forma de emoções”, que Ostrower fala.
Além dessas funcionalidades como via de comunicação e de potencializador
da escuta, o doodle, ainda segundo Brown, é uma incrível e poderosa ferramenta
para memorizar os conteúdos apreendidos, e por isso, milhares de pessoas os
fazem, mesmo não tendo o conhecimento dos seus potenciais. Ainda que pareça
6

Linha – “Na arte, a linha é o elemento essencial do desenho”. (DONDIS 2007, p. 56) “A linha raramente existe
na natureza, mas aparece no meio ambiente: na rachadura de uma calçada, nos fios telefônicos contra o céu,
nos ramos secos de uma árvore no inverno, nos cabos de uma ponte”. (Ibdem, p.57)
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que ao fazer doodles se está desatento, funciona exatamente como o oposto: se
está mais focado no que se ouve naquele preciso momento.
Associar uma forma visual enquanto se ouve uma informação importante,
ajuda a retê-la, justamente porque, como já foi dito, coloca-se em prática os dois
lados do cérebro ao mesmo tempo, sendo assim um funcionamento total e ao
mesmo tempo, trabalha-se a associação de conteúdos com as imagens que estão
sendo formadas. Edward também fala que ao desenhar, utiliza-se o cérebro de
maneira diferenciada de quando não se desenha:
As últimas pesquisas começam a lançar uma nova luz, com base científica,
sobre essa maravilha de capacidade e complexidade que é o cérebro
humano. [...] O mistério e a magia da habilidade para o desenho parece ser,
pelo menos em parte, a capacidade de efetuar uma mudança no estado
cerebral para uma modalidade diferente de ver/perceber. (EDWARDS,
2000, p.29)

Os doodles por também serem desenhos, fazem com que o cérebro veja e
perceba as coisas de outra maneira.

Mesmo que Edwards esteja falando da

habilidade em desenhar, ou seja, de como conseguir desenhar atingindo um bom
resultado com o que quis se representar, vê-se a importante ligação entre a
capacidade de desenhar e como o cérebro comporta-se enquanto esta atividade é
realizada.
Muitos professores de desenho tendem a dizer que para desenhar bem é
preciso mudar a maneira de ver o mundo e suas formas, mas nenhum deles
consegue passar como se faz para mudar a maneira de ver. Edwards compara com
a ideia de que também não se sabe como ensinar alguém a se comportar em cima
de uma bicicleta, apenas treinando e vivenciando é que se alcança o objetivo
almejado, e lembra que “aprender por demonstração é um antigo e tradicional
método de didática em arte, e funciona quando a professora sabe desenhar bem e
tem suficiente confiança em si mesma para demonstrar o desenho realista diante da
classe”. EDWARDS, 2000, p. 100)
Visto que o desenvolvimento das habilidades motoras e também do modo
como se vê as formas, são essenciais para que se desenhe “bem”, ou seja, podendo
atingir o mais próximo ao realismo possível, torna-se importante e natural o treino
dessas habilidades. No caso dos doodles, aconselha-se a fazê-los periodicamente, a
fim de evoluir nos benefícios desta poderosa estratégia expressiva, além de
aprimorar a capacidade de representação através do desenho. Claro que não se
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desenvolverá tal e qual se treinasse através da representação de desenhos
realistas, a partir de desenhos de observação, entre outros exercícios. Mas só de se
riscar de forma mais fluida, sem pensar naquele riscar, que é o que se faz ao fazer
um doodle, consegue-se aos poucos tornar os traços mais seguros e confiantes,
registrando assim, formas que põe em dúvida de até quem as fez.
2.2 IMAGENS QUE AUXILIAM O PROCESSO CRIATIVO
Imagem 5 – Doodle F02

Acervo pessoal da autora

Como foi visto, um doodle é um desenho, só que é feito sem propósito
específico e é desenhado enquanto se está concentrado em outra ação, como falar
ao telefone, por exemplo. Enquanto o faz, não o avalia ou critica, mas depois de
pronto e observado, poderá ser comunicado alguma coisa, ou até mesmo ser
identificada alguma forma inusitada e interessante. Roger Mello 7 disse em uma
palestra para a FNLIJ8 de 2014, que “o desenho é a sofisticação do pensamento”.
7

8

Ilustrador brasileiro que ganhou o prêmio de ilustração Hans Christian Andersen (2014), da
Bologne Children’s book fair.
FNLIJ – Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.
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Esta definição de Roger Mello se aproxima da definição de Brown, anteriormente
citada, do verbo to doodle. Além de ajudar a pensar, o simples ato de rabiscar uma
folha de papel pode gerar, sem intenção, novas e inusitadas formas. Assim, muitos
artistas visuais utilizam os doodles como um berçário de formas e pontos de partida
para grandes ideias.
A ilustradora e também professora da EBA (Escola de Belas Artes da UFRJ),
Graça Lima utiliza os doodles para que seus alunos da disciplina de Criação da
Forma possam ter mais facilidade ao criarem seus próprios projetos artísticos e
acadêmicos. Naturalmente, este uso dos doodles é mais aplicado em um contexto
acadêmico, e também desta forma são utilizados por artistas e criadores, mas Furth
ao falar sobre os artistas, como os pintores reconhecidos, por exemplo, insere
também os pacientes como desenhistas de figuras do inconsciente, dizendo ser uma
necessidade interna comum a ambos. Tanto os artistas renomados quanto os
pacientes que ele acompanha em um hospital, necessitam expressar-se através da
arte, nesse caso do desenho.
Furth acrescenta que os artistas aparentam estar em constante criação, e
afirma que “a situação não é diferente com todos os outros indivíduos; poucos
conseguem conter-se de fazer alguns rabiscos em um papel durante uma reunião,
ou quando estão em uma longa ligação telefônica, e assim por diante” (FURTH,
2004, p.46) Sobre isso, Dondis afirma que “há um sistema visual, perceptivo e
básico, que é comum a todos os seres humanos”. (2007, p. 19)
Sendo natural do homem o ato de rabiscar, incluindo fazer doodles, esperouse que essa prática fosse vista com um olhar arteterapêutico, já que gera imagens e
pertence a uma modalidade expressiva tão rica que já contribui com o processo
terapêutico, que é o desenho.
Pequenos cadernos de doodles foram feitos ao longo de um processo
arteterapêutico. Os rabiscos produzidos foram acompanhados pela arteterapeuta e
alguns símbolos, que neles estavam contidos foram amplificados, ao longo de suas
necessidades, desde que pudessem contribuir para o processo de individuação em
questão.
2.3 DOODLE COMO RABISCO TERAPÊUTICO
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Imagem 6 – Doodle nomeado de Imersão
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Segundo Philippini, “o desenho documenta a subida gradual do conteúdo
inconsciente até à consciência, da forma de expressão difusa até a forma objetiva
que torna claro o tema simbólico a ser trabalhado.” (2009, p.50). O mesmo acontece
com o doodle, que não deixa de ser um desenho bem simples. Quando observa-se
um rabisco, pode-se perceber e interpretar muitas coisas que gradualmente podem
emergir para a consciência de quem o desenhou. Mas pode ser pouco analisar só
aquele rabisco, por isso é preciso desenvolver mais e clarear, através de outras
modalidades, quais os conteúdos que estão ali emergindo.
Aimone diz que “há um crescente consenso de que os doodles revelam
facetas chaves da psique de quem os faz” e que quando se está produzindo
doodles, há mais receptividade a revelar imagens do inconsciente ou do
inconsciente coletivo. (2014, p.24). Assim, analisar um doodle poderia levar à
descoberta de símbolos, que ajudariam a direcionar um processo arteterapêutico e
por ser tratarem de rabiscos, ou melhor, de desenhos simples, foram nomeados aqui
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como rabiscos terapêuticos, à medida que são avaliados por um arteterapeuta e
aplicados em Arteterapia.
Philippini (2009, p.56) sugere que se use um pequeno bloco para registrar os
desenhos do dia a dia, que podem vir como esboços, cópias de imagens
interessantes ou ainda de ideias simples para desenhar. Esse bloco com desenhos
em sequência aumenta o repertório de imagens e funciona como uma espécie de
catálogo de comunicação não verbal da pessoa. Com os doodles, não se trabalhou
diferente. Também foram registrados através de pequenos cadernos que os
ordenava em sequência. A ideia era ter, em uma ordem sequencial, todo o material
visual produzido pelo inconsciente de uma pessoa e poder selecionar um ou outro
rabisco para ser desenvolvido em outra linguagem ou modalidade expressiva, a fim
de conseguir mais símbolos e informações sobre aquele assunto em questão. O
doodle escolhido foi considerado como uma imagem-matriz.
Cada imagem produzida no “setting” arteterapêutico tem o potencial de
transformar-se em “imagem-matriz”, ou seja, imagem geradora de uma série
de outras imagens, ao longo do percurso arteterapêutico, de significados
correlatos. A materialidade adequada favorece o fluir da expressão criativa
e, em consequência, o ‘insight’ sobre a produção simbólica. (PHILIPPINI,
2009, P.17)

A partir do doodle escolhido, e considerando-o como “imagem-matriz” no
processo arteterapêutico, o que sucede é justamente o mesmo que ocorre com
qualquer outra imagem classificada com essa nomenclatura. Este rabisco passou a
ser gerador de uma série de outras imagens de significados correlatos, e isso ocorre
através do uso de outras modalidades expressivas, além do próprio desenho que
pode ser trabalhado de forma mais elaborada e detalhada, seja com outro material
como nanquim, lápis de cor, canetinhas, ou até em outros formatos e dimensões de
papéis, ou ainda sobre outros suportes. O detalhamento de como foram feitas essas
amplificações será relatado no capítulo a seguir, no item 3.2 Amplificando o símbolo.
Ao inserir cadernos de doodles em um processo arteterapêutico, muitos
destes rabiscos que pertenciam aos cadernos, contribuíram como peças chaves
para o processo de autoconhecimento em questão. Voltados para esta
funcionalidade, os rabiscos foram nomeados, mais uma vez, como rabiscos
terapêuticos.
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CAPÍTULO III
RABISCOS TERAPÊUTICOS
Imagem 7 – Rabiscos Terapêuticos

Acervo pessoal da autora

Alguns bloquinhos de doodles foram levados a um setting terapêutico e
iniciou-se um diálogo entre os doodles e a Arteterapia. Ao longo do processo de
autoconhecimento em questão, à medida que iam surgindo símbolos, ou eram
identificadas formas, ou conteúdos, que se destacavam da sequência de rabiscos
que vinha sendo produzida, foram sendo exploradas também com outras
modalidades expressivas. Os símbolos que foram amplificados, como acontece a
qualquer outra imagem no setting terapêutico, passaram a contribuir para com este
processo.
Então, primeiro foi observado de que maneira poderiam ser identificados
estes símbolos e/ou formas que se sobressaíam das demais presentes nos doodles
restantes, de uma sequência. Notou-se que em todos os doodles identificava-se o
mesmo universo linguístico, em relação à sintaxe visual, e surgiam temas e formas
repetidas, pertencentes ao universo expressivo da pessoa que os produziu.
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3.1 IDENTIFICANDO SÍMBOLOS NOS RABISCOS

Ao analisar uma sequência de rabiscos de uma pessoa, começa-se a
perceber a identidade daquele indivíduo, quais as imagens ou formas que permeiam
seus pensamentos e até mesmo seus sentimentos. Nota-se em uma sequência de
rabiscos uma forte afirmação de sua identidade. Por essa razão, para que fossem
atribuídos mais significados para os rabiscos, foi pedido que se verbalizasse,
contasse a história contida neles. Com as palavras, afirmou-se mais ainda a
importância da sequência deles. Não só possuem de fato uma razão de existir, como
também uma importância em que lugar do caderno apareceu e como se
relacionaram com os que virão na sequência.
Portanto, ao ver o bloquinho de doodles de alguém, podemos identificar a
pessoa que os fez, em cada rabisco contido ali. Porém, entre uma sequência
coerente de formas e até mesmo energia, apareceram imagens que não se
assemelhavam às restantes e nitidamente pertenciam a outro lugar ou até mesmo,
poderia se dizer, que pertenciam a outra pessoa. Assim, a atenção foi voltada para
estas imagens que se destacavam pela diferença.
Os elementos visuais presentes nos rabiscos são os elementos visuais
básicos, também presentes em qualquer outro desenho monocromático. Entre eles,
destacam-se: o ponto; a linha; as formas, que ao se combinarem geram os planos e
dimensões; a direção; e o tom, que diz respeito a presença ou ausência de luz que é
percebida através da visão. Sobre os elementos visuais, Dondis afirma que:
Os elementos visuais são manipulados com ênfase cambiável pelas
técnicas de comunicação visual, numa resposta direta ao caráter do que
está sendo concebido e ao objetivo da mensagem. A mais dinâmica das
técnicas visuais é o contraste, que se manifesta numa relação de polaridade
com a técnica oposta, a harmonia. Não se deve pensar que o uso de
técnicas só seja operativo nos extremos; seu uso deve expandir-se, num
ritmo sutil, por um continuum compreendido entre uma polaridade e outra,
como todos os graus de cinza existentes entre o branco e o negro. (2007, p.
23-24)

Quando Dondis fala de contraste e harmonia, ela fala das características
extremamente opostas, como por exemplo: instabilidade e equilíbrio; assimetria e
simetria; complexidade e simplicidade; exagero e minimização; transparência e
opacidade; profundidade e planura; acaso e sequencialidade; episodicidade e
repetição; entre outros opostos. Identificar estas características nos rabiscos pode
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auxiliar no levantamento dos que se destacam para que sejam explorados quanto
aos seus símbolos e para que estes sejam amplificados, posteriormente.
Por exemplo, se em um caderno de doodles, vem aparecendo rabiscos onde
o equilíbrio da figura está sendo uma constante e, de repente, uma imagem sai
dessa harmonia, apresentando-se instável, esse pode ser o doodle que comunica
alguma novidade, ou alguma mensagem do inconsciente, algo que se encontra na
sombra9 de quem o produziu. Além dessa quebra de padrão, quanto às
características visuais que podem ser identificadas de diferentes maneiras, também
podem ser constatadas imagens que fogem do padrão estético ou do universo em
que a pessoa que as registrou está inserida. Neste último caso, afirma-se a
importância de se ter o conhecimento prévio da pessoa, a cujo caderno pertence.
Rabello diz que:
Os símbolos ganham significado quando vistos a partir do contexto
em que se encontram, quem os desenhou. Sendo assim, reintegro a
necessidade que temos de saber um pouco da história de quem desenha,
antes de tentarmos ‘interpretar’ os desenhos. (2014, P. 62).

Assim, torna-se mais fácil a identificação de símbolos e ampliam-se as
possibilidades de escolha dos doodles.
Outro fator importante é ter o conhecimento do alfabeto visual. Saber
distinguir os elementos básicos e suas respectivas características e funções pode
facilitar muito o trabalho com desenhos, de um modo geral. Isto ocorre também
quando se lida com doodles, pois são simplórios em suas composições, sendo
formados pelos elementos básicos do alfabeto visual. Por exemplo, por serem
monocromáticos e dependerem quase que somente da conduta da linha. Além de
apontar a linha como o elemento essencial do desenho, Dondis afirma que ela pode
ser “tão pessoal quanto um manuscrito em forma de rabiscos nervosos, reflexo de
uma atividade inconsciente sob a pressão de pensamento, ou um simples
passatempo”. (2007, P.57). Claro que alguns são muito elaborados, mas ainda
assim, carecem do uso de alguns elementos visuais, que são utilizados em outras
composições feitas em desenho.
Dondis diz que “mesmo no formato frio e mecânico dos mapas, nos projetos
para uma casa ou nas engrenagens de uma máquina, a linha reflete a intenção do
artífice ou artista, seus sentimentos e emoções mais pessoais e, mais importante
9

Rever a nota de rodapé número 4 (página 25).
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que tudo, sua visão”. (Ibdem, p.57). Portanto, ao conhecer a linha e suas
características e a de outros elementos básicos pertencentes ao alfabeto visual,
torna-se possível identificar as diferenciações que podem aparecer em uma
sequência de rabiscos, auxiliando, assim, a escolha destes últimos. Contudo, há
diferentes estratégias para identificar-se os possíveis doodles que podem contribuir
para o processo de autoconhecimento ao qual pertencem.
Os cadernos de doodles foram vistos em distintos momentos do processo
expressivo; inclusive, alguns doodles foram trabalhados em momentos diferentes e
com outros que surgiram mais adiante. Os doodles relacionaram-se com outros
doodles e com suas próprias amplificações, em todos os fechamentos de pequenos
segmentos, os rabiscos escolhidos eram considerados uma produção visual
pertencente ao processo. Houve sessões em que os doodles não foram utilizados,
mas posteriormente foram inseridos, por terem ligações com o que surgiu a partir de
outras atividades no setting terapêutico.

3.2 AMPLIFICANDO OS SÍMBOLOS
Imagem 8 – Doodle nomeado de Amplificação

Acervo pessoal da autora
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características visuais, estas passaram a ser desenvolvidas com outros materiais,
mesmo que simplesmente copiadas e repetidas a partir de suas formas iniciais. Só
que somadas mais informações com o novo recurso, como por exemplo: a inserção
de cor; o aumento da escala dimensional; a mudança de suporte. Todas estas são
características que podem enfatizar ou aprimorar os conteúdos antes já
identificados, como também, demonstrar outros aspectos antes difusos. Com estes
processos de amplificação dos símbolos obtidos a partir dos rabiscos, pode-se ter
um maior entendimento do aparecimento desses doodles ou símbolos.
3.2.1 INSERINDO COR
Imagem 9 – Doodle F03 e sua amplificação
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Ao refazer um doodle em larga escala, e com outro material e suporte – como
no caso do doodle F03 (Imagem 09) que foi refeito em nanquim, em um papel A2 –
fez com que as formas sofressem algumas alterações. Como se o doodle fosse um
rascunho para então ser feita a composição final. Através da entrada das cores,
ficou mais visível, por exemplo, qual o significado daquele desenho. A composição
ganhou mais movimento e a figura central dos dois peixes, dividindo um mesmo
corpo, ganhou mais destaque, porque outras figuras, que antes apareciam nas
laterais da composição, não foram mais representadas. Ao inserir cores é que se
obteve maior clareza destes aspectos, pois ficou muito evidente que realmente eram
dois seres que pertenciam a um mesmo e único corpo; que tratava-se de um meio
aquático; que havia ondas e espirais em movimentos circulares, como se movessem
a energia; entre outras definições.
Assim, a cor é um elemento visual que acrescenta muita informação aos
desenhos. Além de suas propriedades físicas, elas estimulam e são associadas aos
sentimentos e emoções do indivíduo que as observa. Ostrower diz que falar de cor
“é complexo, por ser uma questão de relacionamentos e não de cores isoladas”.
(2013, p. 181). A cor se dá através da relação dela com as outras cores ao seu
redor. É um sistema relacional, a mesma cor, ou seja, com a mesma frequência ou
tom10, pode imprimir diferente ao ser apresentada ao lado de outras cores
específicas ou tonalidades dela mesma. Não só a expressividade da cor é suficiente
para caracterizá-la, pois a sensibilidade da pessoa também influencia sua
classificação e descrição.
Por maior que seja a nossa experiência prática, uma coisa é
imaginar cores e outra, completamente diferente, é percebê-las. Na
verdade, todas as cores são excitantes, não só o vermelho. Há uma
excitação dos sentidos, que é própria da cor e que não existe em nenhum
outro elemento visual. (OSTROWER, 2013, P. 181)

Ao falar sobre representações em preto e branco ou a cores, Ostrower cita
um exemplo, oposto ao realizado com o rabisco e sua amplificação, que se encontra
na Figura 08. Ela fala o que acontece à forma se um quadro de Van Gogh for
reproduzido a preto e branco: “As relações formais, organizadas através de
correspondências colorísticas, mudam de sentido formal e de conteúdo expressivo
quando traduzidas para o preto e branco.” (OSTROWER, 2012, p.37) Isso ocorre da
10

Tom- “[...] graduando-se os vários tons em torno de uma cor dominante, estabelecem-se certas relações
que são as TONALIDADES”. (OSTROWER, 2013, p.181) O tom é o elemento que compõem a escala tonal,
que vai das vibrações mais claras, até as mais escuras de uma mesma cor.
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mesma forma quando trata-se de inserir cores em um desenho antes
monocromático, que é o caso dos doodles, mas só que ao invés de as relações
formais mudarem de sentido, obtém-se maior clareza sobre elas. No caso dos
doodles, as cores somam ao invés de subtrair informações sobre as formas, pois
estas últimas já estão estruturadas em relação à composição como um todo. Já no
caso das pinturas expressionistas, as formas e marcas foram lançadas nas telas, já
associadas a cores que auxiliaram, desde o início, a estruturação da composição.
Porém, tanto nas obras expressionistas quanto nos doodles, as cores tendem a
somar, enriquecendo, assim, o conteúdo expressivo do desenho. Dondis diz que a
cor é “a contraparte do tom com o acréscimo do componente cromático, o elemento
visual mais expressivo e emocional” (2007, p.23), mas complementa relembrando
que ela não é um elemento “absolutamente necessário para a criação de
mensagens visuais”. (Ibdem, p.64)
3.2.2 AGRUPANDO FORMAS REPETIDAS
Imagem 10 – Máquina de Focamorfose (Ilustração feita a partir de quatro doodles)
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Algumas formas ou até mesmo “personagens” aparecem mais de uma vez
pelos bloquinhos de doodles. Ao reaparecerem, criou-se histórias e ou sentidos para
que tivessem ressurgido. Com isso, as personagens e figuras repetidas foram
evoluindo e assumindo novos formatos, enquanto somavam conteúdos. Rabello
afirma que “temas repetidos devem ser observados, isso porque parece que querem
nos mostrar algo”. (2014, p. 62)
Algumas das narrativas contadas através dos doodles que continham formas
e figuras iguais, ou semelhantes, pareciam muito com episódios reais e pessoais da
vida da paciente. Além de histórias que se autocontavam apenas pelas imagens em
sequência, sem precisarem ser verbalizadas, em outras notou-se grande
semelhança a um mito. O que possibilitou mais possibilidade de inserir uma nova
modalidade expressiva ligada à Arteterapia. Algumas vezes, os doodles não
precisaram ser idênticos ou similares para serem agrupados, desde que
pertencessem ao mesmo enredo. Essa relação entre rabiscos distintos começou
quando, em um determinado momento, analisando todos os bloquinhos em ordem, a
paciente relatou que algumas formas teriam ligação entre elas e que deveriam ser
colocadas juntas, como se todos os rabiscos selecionados por ela, fossem cenas ou
episódios de uma mesma história. Uma dessas composições, montada a partir da
junção de alguns rabiscos selecionados pela paciente, encontra-se na Imagem 09.
Neste caso, foram utilizados cindo temas distintos, surgidos nos rabiscos ao longo
do tempo.
O ser “buraco negro” que tudo aspira, semelhante a um leão, que era uma
figura recorrente em alguns trabalhos anteriores da paciente, foi visto aqui na figura
09 como uma máquina. A paciente deu o nome para esta imagem de “Máquina de
focamorfose”. Além do “leão”, foram articulados outros elementos gráficos já
corriqueiros em seus cadernos: os dois peixes citados anteriormente, na
amplificação com cores; um outro doodle, onde uma foca está em processo de
transformação; e novas formas oriundas de outros rabiscos.
Ao relacionar uma forma ou personagem com outros, tornou-se mais claro a
qual universo pertenciam, qual história contavam e revelavam. Esta articulação de
cinco rabiscos distintos auxiliou a paciente a verbalizar qual era a questão e
dificuldade que atravessava na ocasião.
3.2.3 TRANSFORMANDO EM OBJETO TRIDIMENSIONAL
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Imagem 11 – Doodles F04, F05 e F06 e sua amplificação
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Quando uma forma repete-se em vários doodles, questiona-se o porquê dela
insistir em aparecer, e o que está comunicando. Qual é sua função? Por exemplo,
em um determinado momento, surgiram imagens de leques em pelo menos cinco
doodles distintos e variados, pertencentes ao mesmo processo de individuação.
Alguns pertenciam a bloquinhos que por estarem completos, já nem eram mais
consultados, outros apareceram em novas páginas, mesclados ou não com outras
formas e elementos visuais. À medida que apareciam em ordem cronológica, a
figura de leque foi se tornando mais clara. Como mostra a Imagem 11, o leque
passou a ser o único elemento gráfico presente no rabisco e com intenso destaque.
Ao aparecer completamente isolado, o leque foi visto como uma sirene, um alerta
para se voltar a atenção. Com isso, notou-se a importância de rever blocos antigos e
foram separados todos os doodles em que apareceram leques. Questionou-se para
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que ele era útil e por que esteve aparecendo ao longo dos rabiscos. Mas, como
verbalmente não apresentou-se qual seria a sua utilidade, então, foi proposta a
construção desse objeto tridimensionalmente, através de papel manteiga, papelão,
cola e tesoura. Assim, como um objeto, seria possível utilizá-lo, pô-lo em prática,
para revelar para que serviria, e o porquê do seu aparecimento pelos rabiscos.
Já durante a confecção, foram revelados vários valores culturais atribuídos ao
“objeto leque” que, por sua vez, é visto como um objeto típico dos chineses. Depois
da base pronta em papel manteiga e papelão, foi adornado e colorido com tinta
acrílica em alto relevo. Posteriormente, notou-se nas cores e adornos, uma
influência da cultura espanhola, que também tem o “objeto leque” como símbolo de
sua indumentária. Assim, neste contexto das cores vivas, fortes e emaranhadas,
ficou claro, para a paciente, que o leque não pertencia à China. Ela inclusive citou
que o ato de fazer, ou seja, seus próprios movimentos ao adorná-lo e o seu jogar
das tintas, era algo ligado à cultura Espanhola, mais especificamente à Barcelona. 11
A partir daí, a paciente iniciou uma pesquisa pela região da Catalunha, mais
precisamente da cidade de Barcelona e por alguns artistas e questões políticas e
sócio culturais do local para onde seu leque a apontou. Mas de imediato, ela
recordou das obras de Juan Miró, que já estava sendo uma grande influência em
outros trabalhos artísticos dela. Um dos fatos mais curiosos sobre as semelhanças
de trabalhos entre a paciente e o artista, foi que um desenho, ou melhor, um esboço
de Miró, que foi exposto na Caixa Cultural, no Rio de Janeiro (RJ- 2014), era muito
semelhante a um dos doodles feitos pela paciente, antes mesmo dela visitar a
exposição e tomar conhecimento do rabisco de Miró.
Além do leque, outros objetos também foram confeccionados a partir da
repetição de formas encontradas nos rabiscos, desse processo arteterapêutico.
Sendo um deles, uma ferramenta, ou uma espécie de canivete, que foi sendo
“aberto”, à medida que seus registros iam aparecendo nos bloquinhos de doodles.
Tal e qual ocorreu com a figura do leque, foi-se mostrando até aparecer a figura
totalmente isolada com bastante destaque. A Imagem 11 mostra um doodle onde a
11

Barcelona é uma cidade que pertence à região da Catalunha, que luta até hoje por sua
separação do país a que pertence (Espanha). A Catalunha nega a cultura cigana, sendo assim, o
leque um elemento espanhol, porém não específico dessa região. A paciente fez uma associação
do elemento leque da cultura espanhol com um dos artistas mais famosos da Catalunha: Miró.
Juntando assim dois mundos bem distintos. Em Barcelona, está o Museo Fundación Juan Miró, já
visitado pela paciente.
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ferramenta ainda está abrindo e o final, quando então, se apresenta a forma
destacada de uma suposta ferramenta em ação.
Imagem 12 – Doodles F07 e F08
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Depois o objeto foi redesenhado em um papel com a gramatura mais espessa
e recortado, a fim de ser utilizado. Neste caso, o curioso é que o objeto, conforme
consta na Imagem 12, adquiriu uma nova utilidade e um novo valor simbólico: Virou
uma bússola para orientar um personagem já antes modelado, no setting
terapêutico.
Imagem 13 – Amplificação do doodles F08
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Rabello (2014, p. 62) aponta que “outro aspecto importante do símbolo é que
ele não é o mesmo para duas pessoas, o símbolo é único e seu significado terá
conotações diferentes para pessoas diferentes”. Por isso, a importância da pessoa
que fez o rabisco em verbalizar e “interpretar” seus próprios conteúdos simbólicos.
As imagens são portadoras de conteúdos simbólicos os quais
agregam em si mensagens inconscientes e, por este motivo, não são
totalmente compreendidas. Quando olhamos um desenho, vamos buscar o
que parece nos contar o que nos fala esta imagem. [...] Poderemos observar
elementos os quais ainda não podem ser entendidos totalmente pela
consciência de quem desenha e, desta maneira, não podem ser definidos
por ela e, mas de alguma forma, trazidos à tona. (RABELLO, 2014, p. 17).

Visto como amplificar doodles, passando a considerá-los assim, como
rabiscos terapêuticos, sentiu-se a necessidade de analisar mais casos de emprego
dos cadernos de doodles, no contexto arteterapêutico. Para se obter um resultado
mais imediato e completo, os cadernos de doodles foram trabalhados ainda com
adultos, pois Rabello diz que “esta conscientização sobre o que está simbolizado só
acontecerá quando trabalhamos com adolescentes e adultos”. (2014, p. 17).
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CAPÍTULO IV
CONSTRUINDO CADERNOS DE DOODLES
Imagem 14 – Cadernos de doodles do grupo
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Um grupo formado por cinco mulheres foi criado para que mais casos em que
doodles fossem aplicados, em um contexto arteterapeutico pudessem ser
estudados. Estas mulheres colaboradoras para a pesquisa foram escolhidas por já
estarem em processo terapêutico, com acompanhamento de um profissional
junguiano e por serem Arteterapeutas em formação.

4.1 O GRUPO ESTUDADO
As cinco mulheres que formavam o grupo foram convidadas a produzir
doodles em momentos variados, a fim de reunirem um mínimo de vinte doodles
seguidos, ao longo de um período, anteriormente pré-estabelecido. Cada uma
recebeu um caderninho (09x12 cm) para que fizessem seus doodles. Cada caderno
continha uma cor específica em seu elástico, conforme mostra a Imagem 13, sendo
assim, elas serão identificadas por esta cor. O trabalho simbólico desenvolvido no
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percurso permitiu que mais tarde se revelassem verdadeiros rabiscos terapeuticos.
A seguir, as primeiras orientações para o uso desses cadernos (Anexo A):
COMO UTILIZAR SEU BLOQUINHO DE DOODLES?


Quando e onde?
Enquanto fala ao telefone, em casa ou na rua; no ônibus, enquanto está pensando
como foi seu dia ou em quais tarefas tem que fazer ao chegar à casa; na sala de
espera de uma consulta; enquanto ouve uma palestra ou aula, ou até mesmo a tv;
etc.



O que posso usar para rabiscar?
Uma das principais características do doodle é ser monocromático. Você pode
utilizar lápis, lapiseira, caneta esferográfica, giz de cera, etc, desde que fique em um
só material e uma só cor. Dê preferência as cores básicas, como grafite, preta e azul
marinho. Cuidado ao utilizar canetas que marcam muito o papel, pois as folhas do
bloco podem não aguentar, deixando passar para o outro lado parte da tinta.



Quantos devo fazer por dia?
Não há uma regra para a quantidade de produção dos rabiscos, mas para a
pesquisa, são necessários 20 rabiscos seguidos, no mínimo, até a data marcada
(08/05/2015). Caso não atinja, recolherei na mesma o bloco, mas não terá
continuidade a sua colaboração com a pesquisa. Dependendo do dia, surgirão
vários rabiscos, um atrás do outro, mas de repente haverá dias em que nenhum
será produzido. O interessante é focarem na produção de 20 unidades até a data
combinada.



Data de recolha dos bloquinhos: 08 de Maio de 2015
Vou recolher todos para scanear e arquivar as imagens produzidas.



Devolução dos bloquinhos para os colaboradores: 11 de Maio de 2015. Na
devolução será sugerido que ampliem alguma das imagens produzidas. Mais
detalhes serão passados ao longo do processo.
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Todas as integrantes do grupo já haviam tido algum contato ou experiência
em fazer doodles, mas sem ter essa consciência do que de fato estavam fazendo.
Portanto, acharam interessante a proposta, e demonstraram curiosidade sobre o
assunto da pesquisa.
As cinco participantes colaboraram com o que foi pedido, e realizaram a
tarefa passo a passo com êxito. Notou-se certa timidez no início, em alguns
cadernos, mas depois em todos eles, apresentou-se uma evolução na determinação
do traçado. Parece que as mulheres foram ganhando certa liberdade e confiança
naquilo que riscavam, mesmo que a consciência não estivesse totalmente voltada
para tal ação.
Desde o primeiro momento, o grupo demonstrou entusiasmo pelo seu
caderno, e rapidamente, as cinco mulheres conseguiram inserir os caderninhos em
suas rotinas diárias. Estes foram preenchidos em transportes públicos, em salas de
aula, em longas conversas telefônicas, e em salas de espera de consultórios
médicos, entre outros lugares.

4.2 A ESCOLHA DOS DOODLES
Imagem 15 – Doodle F07
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Quando chegou a data de recolhimento dos cadernos, cada um foi avaliado
cuidadosamente. Buscou-se aquelas imagens que “saltavam”, ou seja, estavam fora
do padrão da série de formas que vinham sendo produzidas nas outras páginas ao
redor. Era preciso ver aqueles rabiscos que fugiam do estilo expressivo habitual
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daquela pessoa que o produziu. Isto deve-se ao fato de que, quando observa-se
uma imagem que não parece ser de quem a registrou, esta poderá ser um ponto de
encontro dessa pessoa com aspectos de sua própria sombra. Rabello lembra que:
[...] os arteterapeutas devem ser atentos e observadores, buscando captar o
que estes desenhos trazem do interior de cada ser que desenha, quais os
símbolos contidos. Mas, também devemos saber que nem tudo o que foi
desenhado tem um simbolismo, não devemos ficar buscando em cada
traçado um significado. (2014, p. 15).

Por isso é importante um conhecimento prévio da pessoa que vai produzir os
doodles. Conhecendo um pouco o universo da pessoa observada, torna-se possível
apontar com relativa facilidade, quais imagens fogem do seu padrão. Na imagem 16,
pode-se ter uma ideia de como eram os doodles do caderno amarelo. Eram cheios
de curvas, linhas e formas sinuosas. Os temas permeavam o universo feminino,
aconchegante, fluido e florido.
Imagem 16 – Caderno Amarelo
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Saindo desse padrão, quanto ao tema, tipo de traçado, padrão psicomotor,
entre outros fatores, encontrou-se um rabisco que pertencia a outro contexto. Nele
eram vistas linhas mais retas, trajetos lineares bem definidos e marcados, e o que
chamava mais atenção, era uma borda espessa fechando a figura. Notou-se uma
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intensidade e agressividade na construção dessa linha, que marcava a borda,
fechava a figura, e era justo isto que a diferenciava das anteriores.
Além das retas e força nos traçados que delimitam a forma, a figura de um
modo geral, parece ter um equilíbrio, em relação ao papel e a ela mesma, por
possuir um centro bem marcado que é cortado por um eixo. Ela está apresentada na
Imagem 17.
Imagem 17 – Doodle escolhido do caderno amarelo
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Já o caderno Laranja continha rabiscos com linhas fortes, bem marcadas no
papel. Em sua maioria, formavam seres e imagens já corriqueiras nos trabalhos da
pessoa que os produziu. Pode-se dizer que este caderno possuía traços decididos e
corajosos. Havia uma constante nas representações, que eram, em sua maioria,
retilíneas. Predominava uma força empregada em todos eles que resultava em
linhas bem marcadas, sendo que algumas até vazaram a sombra para o outro lado
da folha.
Quando não eram formados rabiscos figurativos, eram articuladas linhas e
formas estruturadas de maneira bem regular, com uma constante da coordenação
motora. Todas as composições demonstraram-se bem distribuídas e centralizadas
no papel. Inclusive em algumas, notou-se a busca por marcar ou representar um
centro específico, fosse ele preenchido pela figura total ou por parte central dela.
Seguem alguns dos rabiscos desse caderno na Imagem 18.
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Imagem 18 – Caderno Laranja
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Mas entre essas formas rígidas e corajosas, apareceu uma que era mais
solta quanto a sua delimitação e continha um traçado mais leve e sinuoso. Parecia
uma mandala transparente, aconchegante e fluida, como está na Imagem 19. Por
estas características bem díspares das vistas anteriormente, é que foi considerado
como o rabisco que precisava ser visto com mais cuidado e atenção. Neste doodle
escolhido, o centro da figura ganhou mais destaque do que o entorno.
Imagem 19 – Doodle escolhido do caderno Laranja

Acervo pessoal da autora
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O caderno Rosa continha uma sequência de confusão e embolados,
verdadeiros emaranhados lineares. Essa era a característica mais presente de um
modo geral. Em alguns rabiscos apareceram setas, mas estas não tinham
determinação para aonde ir. Apresentavam-se sem saber para aonde seguir, muitas
vezes chegando ao mesmo ponto de partida, ou não sendo revelado seu trajeto ou
seu fim, por conta de um emaranhado de possibilidades de caminhos traçados que
camuflavam a leitura. Alguns desses exemplos estão na Imagem 20.
Imagem 20 – Caderno Rosa
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No meio desses embolados de linhas confusas, apareceram estruturas e
composições mais organizadas, mas como a proposta era trabalhar apenas um
tema por pessoa, o doodle que foi selecionado foi aquele em que o elemento “seta”
estava presente, já que era um símbolo repetido em alguns dos rabiscos. Também
este doodle escolhido estava mais organizado e as setas mostraram-se mais
equilibradas em relação a outras formas e símbolos da composição. Na Imagem 21,
é possível ver suas duas setas apontando para um mesmo lugar com mais precisão
e direção alcançadas. Para completar, elas apontam justo para o meio da
composição demonstrando uma concentração para o centro.
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Imagem 21 – Doodle escolhido do caderno Rosa
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O caderno Vermelho era de uma pessoa ligada a contos, histórias e ao
universo musical. Todos os doodles permeavam esses interesses pessoais da
pessoa. Eram bem figurativos e possuíam composições complexas, com muita
informação visual e elementos bem articulados entre eles, com coerência nos temas
que abordavam. As composições eram poéticas e delicadas. Na Imagem 22, alguns
exemplos dos doodles deste caderno.
Imagem 22 – Caderno Vermelho

Acervo pessoal da autora.
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No meio desta sequência harmônica, apareceram dois rabiscos que
chamaram atenção. O primeiro ao lado esquerdo da Imagem 23, parecia se tratar de
uma oca.
Imagem 23 – Doodles escolhidos do caderno Vermelho
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Além desse elemento que não pertencia muito aos temas que vinham sendo
abordados nos outros rabiscos, ela estava desenhada no canto superior esquerdo
do papel, ou seja, totalmente descentralizada em relação ao suporte. Relembrando
que antes, as composições tinham suas figuras bem equilibradas e distribuídas pelo
papel, inclusive formando composições mais complexas, a “oca” deslocada parecia
não ter sido feita pela mesma pessoa. Junto à “oca” foi separado também, o doodle
de uma figura bem particular que parecia com um sinal ou alerta. Mais uma vez, foi
feita uma forma solta na imensidão do papel, ao contrário de todos os outros
doodles até então catalogados. Na Imagem 23 vemos a oca a esquerda e o
elemento não identificado à direita.
Este foi o único caderno onde foi necessário separar dois doodles ao invés de
um apenas. Ambos pela mesma razão, por estarem deslocados de todo o resto e
principalmente pelo tipo de distribuição da composição no papel, porém, eram bem
distintos quanto aos símbolos que carregavam.
O último caderno, o caderno Azul continha rabiscos similares do início ao fim.
Em todos os rabiscos era abordado o tema da repetição. As folhas de papel eram
cobertas pela mesma figura que repetia-se do início ao fim. Dentre elas havia
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espirais, círculos, quadrados, corações, setas, estrelas, molas, entre outros, como
constam alguns exemplos na Imagem 24.
Escolher um doodle que destacava-se dos demais, pertencente a este
caderno Azul, foi mais demorado que nos outros cadernos, por tratarem-se de
imagens que possuíam o mesmo princípio, era difícil eleger uma dentre elas.
Imagem 24 – Caderno Azul
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Depois de muita análise, foi reparado que em um dos doodles, o que se
repetia não era apenas um único elemento e, sim, um conjunto de todos os
elementos presentes nos outros rabiscos. O doodle selecionado era formado com
vários “jogos da velha” que foram preenchidos com as figuras de coração, círculo,
triângulo, estrela, entre outras, já vistas nos rabiscos anteriores. Assim, na Imagem
25, é possível vê-lo, do lado esquerdo, como ganhou destaque perante os outros
rabiscos da sequência. Mas era preciso focar mais o conteúdo simbólico deste
doodle, pois era muita informação a ser trabalhada, e já que lidava com a repetição,
não era necessário ver ele todo para um primeiro momento. Então, ao lado direito da
Imagem 25, encontra-se um recorte feito a partir do doodle inicial, onde constam
quatro desses “jogos da velha”. Esta área foi selecionada e ampliada para que
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melhor pudessem ser vistos os elementos e porque nela já se encontravam todos os
símbolos que permeavam outros rabiscos.
Imagem 25 – Doodle escolhido do caderno Azul e seu recorte
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Assim como outros recursos utilizados em Arteterapia, o uso dos doodles é
aconselhado para uma segunda fase do processo terapêutico, não indicado para a
fase inicial, denominada diagnóstico, já que ainda não se construiu o conhecimento
das produções plásticas da pessoa. Todas as mulheres que colaboraram com esta
pesquisa já relacionavam-se e trocavam informações de seus processos individuais
terapêuticos, durante cerca de dois anos.

4.3 PERCURSO SIMBÓLICO
Após serem selecionados os rabiscos, um roteiro padrão foi aplicado em cada
caso e as integrantes do grupo foram direcionadas a refazer a forma que apareceu
no doodle, através de outra linguagem expressiva (Anexo B). Apenas no caso do
caderno vermelho, foi reutilizada a linguagem do desenho, mas agora em larga
escala e com o uso do carvão vegetal em pedra, ao invés de lápis ou caneta como
era no doodle. Isto, para que também houvesse um novo desafio – a ideia constituiuse para fazê-la entrar no suporte do seu desenho.
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Foi pedido a cada uma delas para trabalharem com algum material específico,
a fim de obter mais informações sobre o símbolo, que ali estava em questão, e
assim pudessem ser desveladas. Na execução da amplificação foram propostos
materiais e suportes que melhor pudessem diversificarem-se em relação ao que era
habitual no estilo criativo daquela mulher, ao expressar-se. A ideia era que fossem
utilizados materiais e linguagens que não pertenciam à zona de conforto das
mulheres, porque ao ultrapassar um desafio, consegue-se lidar com aspectos de
sombra que encontra-se do lado oposto às ações cotidianas. Quando manuseia-se
um material que não se domina a técnica, esta ação requer mais atenção e
dedicação ao seu uso, além de ser preciso canalizar a energia para aquela
atividade, motivando assim, novas possibilidades e o contato com o desconhecido,
que muitas vezes está oculto, mas precisa ser desvelado.
A seguir, seguem os formulários preenchidos de cada caderno, com as
imagens dos seus rabiscos terapêuticos, seguidos de suas amplificações:
Caderno Amarelo
Palavras chaves: FOCO e REALIZAÇÃO
Questionamento: Qual o “X” da questão?
Ampliando o símbolo: Reproduzir a imagem em forma de escultura (3D), de
preferência utilizando arames.
Materiais cortantes e retos. Ligados ao masculino (Ânimus).
Imagem:
Imagem 26 – Doodle escolhido do caderno Amarelo e sua amplificação
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Caderno Rosa
Palavras chaves: MAPA e DIREÇÃO
Questionamento: Para onde vou?
Ampliando o símbolo: Reproduzir a imagem em forma de mapa. Utilizar tinta sobre
tecido, de preferência aplicar com os dedos e mãos ao invés de pincéis.
Materiais fluidos e solventes. Ajudar a reduzir o controle e deixar-se guiar pela
intuição. Fluir no caminho a ser seguido.
Imagem:
Imagem 27 – doodle escolhido do caderno Rosa e sua amplificação
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Caderno Laranja
Palavras chaves: CENTRO e MANDALA
Questionamento: Quem sou eu também?
Ampliando o símbolo: Reproduzir a imagem em forma de mandala, mas utilizando
apenas fios (linhas, fitas, cordas, barbantes, etc) e tecidos.
Materiais aconchegantes.
Imagem:
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Imagem 28 – doodle escolhido do caderno Laranja e sua amplificação

Caderno Vermelho
Palavras chaves: ASSENTAMENTO e OCA
Questionamento: Onde e como me posicionar?
Ampliando o símbolo: Articular as imagens em um mesmo desenho. Utilizar duas
folhas de papel Kraft unidas, formando um único mural, que com carvão (em
pedaços, utilizado em churrasqueiras) possa riscar os desenhos.
Materiais que remetem ao primitivo. Fazer a pessoa imaginar que pode “entrar” no
suporte(papel) onde vai ser produzido a ampliação e junção dos rabiscos.
Imagem:
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Imagem 29 – doodles escolhidos do caderno Vermelho e sua amplificação

Caderno Azul
Palavras chaves: ORDENAÇÃO e REPETIÇÃO
Questionamento: O que preciso organizar e catalogar?
Ampliando o símbolo: Reproduzir uma assemblagem (colagem com objetos) de um
recorte da imagem selecionada.
Colar materiais em ordens e espaços específicos para se estruturar e se organizar.
Imagem:
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Imagem 30 – Parte selecionada do doodle escolhido do caderno Azul e sua amplificação vista por
dentro e por fora
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4.4 RELATOS PESSOAIS
Quando amplificaram seus símbolos, as integrantes do grupo demonstraram
interesse em continuar a fazer doodles, e utilizá-los em trabalhos terapêuticos. Para
uma avaliação da participação dessas mulheres mais completa, foi-lhes dada a
terceira e última tarefa deste estudo, que era escrever em até três laudas como foi o
processo de amplificação do doodle escolhido, a partir de três perguntas (Anexo C):
1)

Como foi a experiência de amplificar este doodle? 2) A modalidade expressiva
escolhida foi confortável para você? Escolheria uma outra linguagem? Qual? 3) Se
pudesse dar continuidade ao desenvolvimento do rabisco terapêutico, o que você
faria após essa amplificação?
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Caderno Amarelo
A experiência de amplificar o doodle foi muito interessante e pontual para o
momento que estou passando. Uma imagem que continha um centro, um foco, e
ainda remetia a espiritulidade que é algo muito importante para mim. E na sessão
com minha arteterapeuta ela ressaltou que a cruz diz respeito a união entre o
corporal e o espiritual. E acho que estou nesse momento de encontrar o que sou, o
que devo fazer, de não perder o foco. Estou priorizando o meu sagrado. Pensei que
a escolha da ampliação seria direcionada pela repetição das imagens, mas foi
escolhida a imagem que se diferenciou das demais. Para mim foi importante,
contribuiu para confirmar o que realmente estou precisando exercitar e prestar
atenção.
O material sugerido foi o arame, que necessitava de corte, de firmeza para
ser trabalhado e construir a

forma. E nesse momento é o que mais estou

precisando: aprender a cortar, ser firme nas minhas atitudes e decisões. Para tirar
do caminho o que me tira do foco e o que me faz dispersar. Considero que trabalhar
com esse material me fez muito bem! Pois logo após terminar a plástica consegui
tomar algumas atitudes de cortar algumas coisas da minha vida.
Foi um pouco difícil para saber como fazer a forma, mas consegui fazer. E um
detalhe é que a cruz não está centralizada, a parte vertical não fica centraliza na
parte horizontal e quando passei para o arame, tive até a intenção de tentar
centralizar, mas ela não ficou, ficou extamente como está no papel.Não escolheria
outro material.
Após realizar a amplificação acho que gostaria de fazer algo que desse mais
volume para forma e também colocar cor, me vem a cabeça uma escultura em
madeira e depois pintada.

Caderno Laranja
Para mim foi muito interessante dar materialidade a um rabisco
aparentemente desprentecioso. Achei o resultado surpreendente.
Achei a modalidade expressiva, tecidos, lãs, fitas, tela apropriado, não
mudaria a os materiais usados.
Gostaria de experimentar outras modalidades expressivas com outros doodle,
como um mosaico.
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Caderno Rosa
Gostei muito de amplificar o Doodle.
A modalidade escolhida foi perfeita.
Enquanto eu fazia, tive uma sensação muito boa, de liberdade ou algo assim.
A amplificação foi prazerosa do inicio ao fim.
Primeiro comecei fazendo uma parte com as mãos. Passando a tinta na mão,
e carimbando a mão no tecido. Quando fui fazer o mesmo com o pé, me deu
vontade de ouvir a música “Alguém me avisou” da Maria Betânia. Deu vontade de
sambar em cima do trabalho e tudo, mas ia acabar virando uma zona. Ouvi essa
música durante toda a parte que utilizei o pé. Quando fui para outra parte, botei a
música “Na cadencia do Samba”, versão com os novos baianos, depois o próprio
youtube passou para a música “Preta pretinha” dos Novos Baianos, e em seguida
“Brasil Pandeiro” também dos Novos Baianos.
Não sei o que faria após essa amplificação. Acho que o próximo passo deveria ser
decidido com um terapeuta ou arteterapeuta. Mas poderia criar uma história do lugar
que desenhei o mapa por exemplo.

Caderno Vermelho
Foi muito bom amplificar as imagens. As imagens escolhidas foram surpresa
para mim. A modalidade também. Mas foi bem legal. Diferente. E o traço na hora
que fiz com o carvão foi diferente. Mais visceral, se assim posso falar. Mais “roots” 12.
Se fosse fazer mais uma amplificação da imagem que formei com os dois doodles,
eu acho que algo em 3D seria legal. Sei lá, argila, ou uma assemblagem. Ah, ela
tem nome: “Tempo de Reconectar”.

Caderno Azul
A experiência de amplificar o doodle foi angustiante no início, pois não tinha
ideia de que material usaria. Já havia pensado na caixa de sapatos para fazer a
assemblagem, mas os itens do jogo da velha que iriam compor a plástica me
deixaram um pouco bloqueada. Senti que o processo criativo tinha sido prejudicado
pela ansiedade de escolher os materiais que dariam certo.

12

Roots – enraizamento; origens; tradições. (tradução livre da autora)
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Comecei a caça aos materiais nas papelarias e armarinhos, sem ter em
mente o que poderia adquirir. Fiz isso no intuito de ser escolhida pelos materiais e
não o contrário. E assim foi com o coração de sabonete e a bola de isopor. O
restante dos materiais “me escolheram” em casa: massinha de modelar (pirâmide);
canudo, linha de costura e tinta acrílica dourada (o xis); tecidos marrom, laranja e
verde revestindo com cola de silicone o arame de embalagem de pão de forma
(espiral); tintas acrílicas azul (para pintar a bola de isopor), branca e preta para
pintar o interior da caixa; papel A4 branca e cola branca para encapar a caixa e
canetinhas hidrocor para os jogos da velha da parte externa da caixa. Detalhe: amei
fazer estes jogos da velha coloridos, copiei todos do bloco de doodles e inventei
outros.
Gostei muito da modalidade expressiva, mesmo me causando preocupação
inicial. Foi interessante dar tridimensionalidade à um doodle que eu fiz. E os
desenhos também me deram satisfação.
Com essa amplificação houve o interesse em continuar fazendo esse doodle
em outros trabalhos plásticos, mas ainda não sei qual. Gostei do resultado e quero
fazer dele uma marca registrada, pensei nos traços característicos de Romero Brito.
Também quero amplificar outros doodles do bloco.
Achei importante compartilhar uma pesquisa que fiz com os elementos
presentes no doodle amplificado:
Espiral - é a essência do mistério da vida. Assim como se centra, ela também para,
se encontra, se retorce e, então, desce e sobe novamente em graciosas curvas. O
tempo se retorce em torno de si mesmo, trazendo os ecos e vibrações enquanto que
os caminhos vivos da espiral passam próximos um do outro. A vida corre por
estradas sinuosas, os seres se encontram em determinados pontos de suas
caminhadas, se entrelaçam, se afastam, partem, retornam às origens. O ponto de
partida também é o ponto de chegada trazendo-nos a questão do retornar sempre,
reencontrar-se e se renovar.
Pirâmide - “A pirâmide é o símbolo da síntese. Todos os pontos partem das arestas
ou dos lados e convergem para um ponto único, situado na cúspide. A pirâmide é
construída sobre uma base quadrada (o quadrado, símbolo da Terra) que simboliza
a matéria, a forma. A elevação de cada um dos lados por ação de um único ponto
central, é ternária e simboliza a ideia, a dimensão espiritual. O conjunto da pirâmide
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é formado por 4 (a base e os quatro triângulos das faces), e 3, isto é, os lados
triangulares, o que perfaz o número 7, símbolo da plena realização humana. (Meu
número preferido é 7).
As pirâmides são monumentos revestidos de um significado simbólico, ligado à
morte ou à iniciação, às origens e ao conhecimento.”
Xis – Incógnita, sol menor
Coração - é o símbolo do amor, mas também pode representar a força, a verdade, a
justiça, a sabedoria, a intuição, o divino, o espírito, o nascimento, a regeneração.
Bola/Círculo - em oposição ao quadrado, relaciona-se ao incalculável e ao natural.
Representa a flexibilidade, o infinito, o ilimitado, passa a idéia de totalidade, de
movimento, de inovação.
Amei a experiência!! Obrigada!!
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O presente estudo demonstrou que os doodles podem ser utilizados em
Arteterapia, seja como imagem-matriz ou simplesmente como um ordenador de
imagens sucessivas do inconsciente. Eles aumentam a produção e identificação de
símbolos, que ao serem amplificados, auxiliam e contribuem para o processo
arteterapêutico.
Para facilitar a aplicação da estratégia, foi sugerido o uso de pequenos
cadernos com folhas lisas em branco e o uso de canetas comuns ou lápis, para se
riscar. Vale lembrar que uma das características dos doodles é ser monocromáticos.
Muitos artistas e criadores utilizam os doodles para criarem formas inusitadas
e registrarem ideias que podem ser aplicadas em suas criações. Para eles, um
caderno de doodles funciona como um berçário para novas formas e ideias.
Por estarem ligados à criatividade, os doodles podem revelar facetas da
psique de quem os faz, e também por esta razão é que se experimentou o uso
dessa ferramenta em um processo arteterapêutico. Tentou-se buscar através dos
doodles, os símbolos pertencentes a um determinado processo de individuação.
Os resultados foram positivos quando nos rabiscos foram identificados
símbolos que, posteriormente, foram amplificados em diversas modalidades
expressivas, através da inserção de cor; do agrupamento de formas repetidas ou
que possuíam um mesmo tema, pertencendo à mesma história; e transformando os
doodles em um objeto tridimensional. Todas essas amplificações facilitaram a
verbalização e a compreensão de questões já trabalhadas em um setting
terapêutico.
Após constatar os resultados satisfatórios, onde os símbolos foram
amplificados e contribuíram de fato para o processo arteterapêutico, houve a
necessidade de se explorar mais esta estratégia em prol da Arteterapia.
Apesar de todos os casos testados resultarem em contribuições para os
processos arteterapêuticos em questão, foi preciso aplicar esta possibilidade em
outros públicos para que se afirmassem as experiências vivenciadas.
Um grupo de cinco mulheres foi formado e com ele afirmou-se a utilização
dessa intervenção. Nos cinco cadernos foi possível selecionar um doodle que se
destacava dos demais rabiscos e assim, foi considerado como um rabisco
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terapêutico. Posterior às seleções, os rabiscos terapêuticos foram amplificados cada
qual em relação às características da pessoa em questão. Tentou-se afastar essas
mulheres das suas zonas de conforto para que pudessem ter um contato mais ativo
com aspectos da sombra. Em todos os casos, o objetivo foi atingido. E ampliou-se
assim, as possibilidades de amplificar os doodles junto de outras modalidades
expressivas de acordo com cada processo e indivíduo em questão.
Nos cadernos foram identificados: narrativas e ordenações; repetições de
temas e formas; padrões psicomotores; aumento considerável de produção de
imagens, material essencial para um processo arteterapêutico; e um rápido
amadurecimento do desenho. Estes cadernos de doodles funcionaram como
veículos e ordenadores das imagens espontâneas registradas sem atenção e “sem
destino”, contribuindo para um registro com linearidade sucessiva de relatos do
inconsciente.
Posterior às amplificações, foi distribuído um questionário para que as
mulheres pudessem relatar como foi a experiência. Nos relatos pessoais ficou
evidente que o trabalho com os rabiscos contribuiu para cada um dos processos de
individuação. Elas também relataram a vontade em continuar a usar a estratégia de
fazer doodles, em seus respectivos processos terapêuticos, já que todas já
contavam com o seu processo em andamento e eram acompanhadas por terapeutas
junguianos.
Portanto, notou-se que ao fazer doodles e levá-los para o setting terapêutico,
foram ampliadas as possibilidades de identificação de símbolos, sendo assim
consideradas imagem-matrizes e posteriormente, as possibilidades de suas
amplificações. Além de proporcionar um registro sucessivo de imagens oriundas do
inconsciente individual e coletivo. Aumentou-se também as habilidades ligadas ao
desenho. As linhas passaram a ser mais seguras e a produção de imagens e ideias
foi alargada em um espaço tempo consideravelmente pequeno.
Recomenda-se analisar mais exemplos de aplicação de doodle em outros
contextos arteterapêuticos, incluindo outros públicos e cronologias.
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ANEXO A
Como utilizar seu caderninho de doodles: Primeira etapa do grupo
RABISCOS TERAPÊUTICOS: COMO OS DOODLES PODEM AUXILIAR EM
ARTETERAPIA
O que é doodle??
Doodle é um desenho que fazemos sem destino específico e o deixamos sair
quando estamos concentrados em outra ação, como falar ao telefone, por exemplo.
Enquanto o fazemos, não o avaliamos ou criticamos. Artistas visuais utilizam os
doodles como um berçário das formas e pontos de partida para grandes ideias.
Quando elaboramos doodles, estamos mais receptivos a revelar imagens do
subconsciente ou do inconsciente coletivo. Assim, analisar um doodle nos permite
pontuar símbolos, que poderão direcionar um processo arteterapêutico.
Aqui nomeio os doodles como “rabiscos terapêuticos”. Vamos começar? Mas antes
é preciso ler algumas regrinhas e dicas para que fique mais claro o que vai ser feito
nesse bloquinho.
COMO UTILIZAR SEU BLOQUINHO DE DOODLES?


Quando e onde?
Enquanto fala ao telefone, em casa ou na rua; no ônibus, enquanto está pensando
como foi seu dia ou em quais tarefas tem que fazer ao chegar à casa; na sala de
espera de uma consulta; enquanto ouve uma palestra ou aula, ou até mesmo a tv;
etc.



O que posso usar para rabiscar?
Uma das principais características do doodle é ser monocromático. Você pode
utilizar lápis, lapiseira, caneta esferográfica, giz de cera, etc, desde que fique em um
só material e uma só cor. Dê preferência as cores básicas, como grafite, preta e azul
marinho. Cuidado ao utilizar canetas que marcam muito o papel, pois as folhas do
bloco podem não aguentar, deixando passar para o outro lado parte da tinta.
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Quantos devo fazer por dia?
Não há uma regra para a quantidade de produção dos rabiscos, mas para a
pesquisa, são necessários 20 rabiscos seguidos, no mínimo, até a data marcada
(08/05/2015). Caso não atinja, recolherei na mesma o bloco, mas não terá
continuidade a sua colaboração com a pesquisa. Dependendo do dia, surgirão
vários rabiscos, um atrás do outro, mas de repente haverá dias em que nenhum será
produzido. O interessante é focarem na produção de 20 unidades até a data
combinada.



Data de devolução dos bloquinhos: 08 de Maio de 2015
Vou recolher todos para scanear e arquivar as imagens produzidas.



Devolução dos bloquinhos para os colaboradores: 11 de Maio de 2015. Na
devolução será sugerido que ampliem alguma das imagens produzidas. Mais
detalhes serão passados ao longo do processo.

Obrigada pela sua colaboração!
A pesquisa com certeza ficará mais rica com a sua participação. Qualquer dúvida é
só me contactar: e-mail: focaluci@hotmail.com
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ANEXO B
Amplificação dos doodles: Segunda etapa do grupo
RABISCOS TERAPÊUTICOS: COMO OS DOODLES PODEM AUXILIAR EM
ARTETERAPIA
Obrigada pela sua colaboração!
A pesquisa com certeza ficará mais rica com a sua participação. Qualquer dúvida é só me contactar:
e-mail: focaluci@hotmail.com

Seguem os doodles selecionados para que façam uma amplificação. Os
materiais e a modalidade expressiva, sugeridos para fazerem a amplificação, estão
indicados em cada item que pertence ao doodle de vocês.
DATA DE ENTREGA: 13/06
1) CADERNO AMARELO
Amplificando: Reproduzir a imagem em forma de escultura (3D), de preferência
utilizando arames.

2) CADERNO LARANJA
Amplificando: Reproduzir a imagem em forma de mandala, mas utilizando apenas
fios (linhas, e/ou fitas, e/ou cordas, e/ou barbantes, etc) e/ou tecidos.
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3) CADERNO ROSA
Amplificando: Reproduzir a imagem em forma de mapa. Utilizar tinta sobre um
tecido, de preferência aplicar com os dedos e mãos ao invés de pincéis.

4) CADERNO VERMELHO
Amplificando: Articular as imagens em um mesmo desenho. Utilizar 4 folhas de
papel Kraft unidas, formando um único mural, que com carvão (esse para churrasco
mesmo) possa riscar os desenhos.

5) CADERNO AZUL
Amplificando: Reproduzir uma assemblagem (colagem com objetos) de um recorte
da imagem selecionada. Coloquei a parte que seria interessante por terem símbolos
diferenciados. O bacana era você fazer uns 4 módulos.
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ANEXO C
Relatos Pessoais: Última etapa do grupo

RABISCOS TERAPÊUTICOS: COMO OS DOODLES PODEM AUXILIAR EM
ARTETERAPIA
Após amplificar um doodle, ele passa a ser considerado um rabisco terapêutico.
Escreva em no máximo 3 laudas, como foi trabalhar o doodle com outros materiais e
em outras dimensões.
Responda as seguintes perguntas ao relatar sua experiência:
2) Como foi a experiência de amplificar este doodle?
3) A modalidade expressiva escolhida foi confortável para você? Escolheria uma outra
linguagem? Qual?
4) Se pudesse dar continuidade ao desenvolvimento do rabisco terapêutico, o que você
faria após essa amplificação?

Obrigada pela sua colaboração!
A pesquisa com certeza ficará mais rica com a sua participação. Qualquer dúvida é só me contactar:
e-mail: focaluci@hotmail.com

